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  ئرئائِن ئرئوئل ملسو هيلع هللا ىلصئرئائِن ئرئوئل ملسو هيلع هللا ىلص

ئائرئائد ابئرئی اعتئٰیئائرئائد ابئرئی اعتئٰی
ُذنُوْبَُکْم  َویَْغِفْرلَُکْم  ُہ 

ٰ
الّل یُْحِبْبُکُم  ِبُعوْنِْی 

َ
َفاّت َہ 

ٰ
الّل وَْن  تُِحّبُ ُکْنُتْم  ِاْن  ُقْل 

�ئئ( �ئ رمعئائنئ: ئ)ئآئل  ّرَِحْیٌم  َغُفوٌْر  ُہ 
ٰ
َوالّل

ئرئہمئ: وُت ہہک دئے ہک ائر مت ائہل ےس تبحم رکئے وہ وت ریمئی ریپئوئی 
ئوئر  ا اگئ۔  دئے  ئوئر اہمتئرئے انگئہ شخب  ا اگ  ائہل مت ےس تبحم رکئے  ئرکئوئ۔ 

وئائا ےہئ۔ رئم رکئے  ابئر  ابئر  ئوئر  ا ئا  وئا ئائہل تہب ےنشخب 

  ئرئائن ہفیلخ وئتئرئائن ہفیلخ وئت
آئپ  رئوئز اتگل ےہ ہک  رہ  رپ  ائالئم  ومئوئد ہیلع  ائزئائم رضئت حیسم  ئہ 
ئوئر ائین ڑبئائی ےک ےئل امجئت  ئے وعنئذ ابئہل دئایئوئی وخئائاشئت یک لیمکت ا

ئاک ایقئم ایک ےہئ۔
ےک  وئمل  ہیلع  ائہل  یلص  آئرضئت  آئپ  ہک  ںیہ  اجئےت  مہ  ئرہئائل 
ائہل ہیلع وئمل یک رشئتع یک دجتئد و لیمکت  ئوئر آئپ یلص  ا ئاعئق اصئدئق ےھت 
ئائائت ےک ےئل یہ ائہل اعتئٰی ے آئپ وک اجیھب اھتئ۔ رقئآئن رکئم ےک ولعئم و 
ئدئرئائک آئپ ےک ذئرئہع ےس یہ ںیمہ ائل وہئائ۔ آئپ  ئاعئرئف اک مہف وئا
رئائیئ۔  رئامئی  امہئرئی  رئوئین ںیم  رقئآئن رکئم یک میلعت یک  ئے رہ ومئع رپ 
ُہ ئوک فلتخم  ٰ

ِبُعوْنِْی یُْحِبْبُکُم الّل
َ
َہ َفاّت

ٰ
وَْن الّل ئانئہچ ائس آئت ُقْل ِاْن ُکْنُتْم تُِحّبُ

ئوئر  ا رئائا  شیپ  ے  آئپ  اسئھ  ےک  اعئی  ئوئر  ا ئوئوئں  زئا فلتخم  رپ  ئومئائع 
ئیہ وئہ ابئںی ںیہ و ائہل اعتئٰی اک رقئب دئائرکئ، ائس اک ایپئرئا انب رک ہنتف و اسفئد 
ےک  املسمئوئں  العئوئہ  ےک  ائس  ںیہئ۔  یتکس  نب  وئائی  اکنئےن  ےس  ائت  ئیک 
ئےئل ائین اقب وک اقئم رئےن ےک ےئلئ، ائےن وکلمئں ںیم ائن اقئم رئےن ےک 
ئوئر  ا وکئی  ےئل  ےک  رکئے  اظئرہ  رپ  دئای  وک  وشئت  و  ائن  یک  ائالئم  ئےئلئ، 
ئرئائہت ںیہنئ۔ کین اتنئج ائس وئت اقئم وہئں ےگ بج آئرضئت یلص ائہل 
ئوئر  ہ ئاک رعنئہ یھب وھکئال ےہ ا ٰ

االّل
َ ّ ئہیلع وئمل یک یقیقح ریپئوئی وہ یگ وئرئہ لَا ِالَٰہ ِال
ہ ئاک رعنئہ یھب وھکئال ےہئ۔ ٰ

ُمَحّمٌَد ّرَُسوُْل الّل
�ئئءئ( �ئ �ئ �ئئائوتئر�ئ ہعمج�ئ ئ)ئہب 

ئائب دئںیھ ہک ائہل اعتئٰی ےک سج اکئل دنبئے ےس ائہل اعتئٰی ے 
ئائک رعئہ ےلہپ ہ ائالعئن رکئوئائا اھت ہک دئای وک اتب دئو ہک ریمئی امنئزئ، ریمئی 
ئرقئابئیئ، ریمئی زئدئیگئ، ریمئی ومئت بس دخئائاعتئٰی ےک ےئل ےہئ۔ وکئی 
ئاکئم ںیہن و ںیَم ائےن ےئل رکئوئں ا ائین رمئی ےس رک رئا وہئںئ۔ ا ائین 
لعف  رہ  ئوئر  ا لمع  رہ  ریمئا  ہکلب  وہئںئ۔  رئا  رک  ےس  وئہ  یک  وخئائش  ذئائی  ئیس 
ائین  ائہل اعتئٰی اک اکئل دنبئہ سک رطئح  وئہ  رئا ےک ےئل ےہ  ئدخئائاعتئٰی یک 
ئوئر تیشخ ےس  ا ئدنبئیگ ےک اکئل وہئے اک ائاہئر رک رئا ےہئ۔ ڑبئی اعئزئی 
ئہ دئاع ائگ رئا ےہ ہک ںیَم ے ائین اجئن ہپ ملظ ایک ےہئ، ریمئے انگئوہئں وک 
ئشخب دئےئ۔ دئرئائل ہ ومنئے امہئرئے ےئل اقئم ےئک ےئگ ںیہ ہک یس یھب 
ئمسق یک یکین رپ یس یھب مسق اک افتئر ہ رکئوئ۔ رخف مت ںیم دیپئا ںیہن وہئا اچئےئئ۔ 
ئوئر  ا رئوہ  ائس ےک آئےگ ےکھج  ائہل اعتئٰی ےک اعئز دنبئے ےتنب وہئے  ئہکلب 

رئوہئ۔ ئائس یک رئتم بلط رکئے 
�ئئءئ( �ئ �ئ �ئ ائرئچ  �ئ؍  �ئ ہعمج  ئ)ئہب 

اکئل اکئلئائاسئن  ئائاسئن 
 : رئائے ںیہ  ائالئم  و  ائٰولئۃ  ائدئس حیسم ومئوئد ہیلع  ئدیئا رضئت 

ائامئل  ائےن  ائاعئل ےسئ،  ائےن  ائین افصئت ےسئ،  ذئائت ےسئ،  ائین  ائاسئن سج ے  ئ‘ئوئہ  ئ‘
ًالمعئو  و  املعً  ومنئہ  اک  اتئم  ےسئامئل  دئرئا  زئوئر  رپ  ےک  وقئٰی  اپئک  ئوئر  ا رئوئائی  ائےن  ئوئر  ا ئےس 
ائاسئن  ئوئر  ا اکئل  زئائدئہ  ےس  بس  و  ائاسئن  وئہ  الہکئائ،  اکئل  ائاسئن  ئوئر  ا دئالئا  ابثئًا  ئدئًائو 
ئوئر رشح یک وئہ  ئوئر اکئل رئوتئں ےک اسئھ آئا سج ےس رئوئائی وئظ ا ئوئر اکئل یبن اھت ا ئاکئل اھت ا
وئہ ابمئرئک یبن رضئت  ائس ےک آئے ےس زئدئہ وہ ایگ ۔  ئوئر ائک اعئم اک اعئم رمئا وہئا  ا ئےس دئای یک یلہپ ایقئت اظئرہ وہئی 
وئہ  ائس ایپئرئے یبن رپ  ائے ایپئرئے دخئا  ائرمئنی رخفئائنیی انجئب دمحم ٰیفطصم ملسو هيلع هللا ىلص ںیہئ۔  ائائای متخ  ئائم  ا ئائای  ا ئاخئمت 
ئوئر دئرئوئد جیھب و ائدتئائے دئای ےس وت ے یس رپ ہ اجیھب وہئ۔ ائر ہ میظع ائاشئن یبن دئای ںیم ہ آئات وت رھپ سج دئر  ا ئرئتم 
وئریئہ  ئوئرئزئرکئا ؑ  ا ئوئر ٰییحی ؑ  ا ئوئر المئیک ؑ  ا ائنب رمئم ؑ  ئوئر حیسم  ا ائوئب ؑ  ئوئر  ا دئای ںیم آئے اسیج ہک وئس ؑ  ئوھچئے وھچئے یبن 
ایپئرئے  اعتئٰی ےک  دخئا  ئوئر  ا وئہی  ئوئر  ا ائر ہچ بس رقمئب  دئلی ںیہن یھتئ۔  اپئس وکئی یھب  امہئرئے  رپ  ائن یک اچسئی  ئوئریئہ 

ُھّمَ َصّلِ َو َسّلِْم َو بَارِْک َعَلْیِہ َو ٰالِٖہ َو اَْصَحاِبٖہ 
ٰ

اَلّل دئای ںیم ےچس ےھجمس ےئگئ۔  ائاسئن ےہ ہک ہ ولئگ یھب  ائی یبن اک  ئےھت ہ 
ِہ َرّبِ الْٰعَلِمیَْن۔ 

ٰ
اَْجَمِعیَْن۔ َو ٰاِخُر َدْعوَانَا اَِن الَْحْمُد لِّل

�ئئ( �ئ �ئ �ئئہح  دل  زخئائن  رئوئائی  ۔  ائۃج  ئ)ئائامئم 

وئہ المئک ںیم ںیہن اھت وجنئم ںیم ںیہن اھت رمق ںیم ںیہن اھت  ائاسئن اکئل وک  دئا ایگ ینعی  ائاسئن وک  دئرئہ اک وئر و  ائٰیل  ئوئہ 
ئوئر  ا زئرمئد  ئوئر  ا ائوقئت  ئوئر  ا لعل  وئہ  اھتئ۔  ںیہن  یھب  ںیم  دئرئائؤئں  ئوئر  ا دنمسئرئوئں  ےک  زئنی  وئہ  اھت  ںیہن  یھب  ںیم  ئآئاتئب 
ئوئر امسئوئی ںیم ںیہن اھت رصئف ائاسئن ںیم اھت ینعی ائاسئن اکئل ںیم  ا ائرئی  ئوئر ومئی ںیم یھب ںیہن اھت رغئض وئہ یس زیچ  ا ئائامئس 
ئائایئء دمحم ٰےفطصم یلص ائہل ہیلع وئمل ںیہئ۔  ئائایئء دّیس ا ئرئع رئد امہئرئے دّیس و ومئٰی دّیس ا ئوئر ائٰیل ا وئر ا ئوئر ائلم ا ئسجؔ اک ائمت ا
ولئوئں وک یھب و یس دئر  ائن  رئوگئں وک یھب ینعی  امئم مہ  ائس ےک  رمئائب  ئوئر بسح  ا دئا ایگ  ائاسئن وک  ائس  ئر  ُ�و

ن
� وئہ  ئو 

ُائیّ  ائدئی یبن  ائمت وطئر رپ امہئرئے دّیس امہئرئے ومئٰی امہئرئے  ئوئر  ا ئوئر ائلم  ا ائٰیل  ئوئر ہ ائن  ا ئوئیہ رئگ رئےت ںیہ ۔ئ۔ئ۔ 
اپئی اجئی یھتئ۔ وئمل ںیم  ائہل ہیلع  ئاصئدئق دصمئوئق دمحم ٰیفطصم یلص 

�ئئ( �ئ �ئئات�ئ �ئ ہح�ئ دل�ئ  زخئائن  رئوئائی  ائالئم  امئائت  ئ)ئآئہن 

وئائا ایبئن ےہ ہک کَاَن  ائہل اعتئٰی اہنع اک ہ رہنسئی رحئوئف ںیم اھکل اجئے  ائوئہ ےک ابئرئے ںیم وت رضئت اعئہش رئی  آئرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ےک 
�ئئءئ( ہک آئپ یک ریسئت  �ئ �ئ �ئ ی��ۃ ریبئوئت  العلم� �ئ�ئ دنسم اعئۃشؓ وبطمئہ اعئم ائبت  �ئ �ئ �ئ �ئ دحئث  �ئ �ئ �ئ ہح  ائدم نب لبنح دل  ئائم  ا ُخُلقُٗہ الُْقْرٰان ئ)ئدنسم 

ائےس ڑپئوئ۔ ئوئر آئپ ےک ومعمئائت اک ہتپ رکئا ےہ وت رقئآئن رکئم آئپ یک ریسئت یک لیصفت ےہ  ئا

ئرضئت اطلسئن ائملؑ ئےک رئاحئت ملقئرضئت اطلسئن ائملؑ ئےک رئاحئت ملق

ئائس امئرئہ ںیم
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ئدئرئابئِر ئالئتئدئرئابئِر ئالئت

اجئے ونسئر  ویجئن  ےلم  وک  اہسئرئوئں  ےب  ئاہسئرئا 
اکہمئے زلگئائر  و  لگ  ایلکئں  ںیلھک  یک  ئتبحم 
اپئے دئل  ہ  رئائت  اکئاہئں  ےہئالئت  نکسم  ئوئہ 
ںیہ ےتلھبنس  رک  آ  زئدئہ  وھٹئرک  دبئر  دئر  رپ  ئاہئں 
ےتلجئںیہ دئپ  ےک  وئا  رپ  ول  یک  ائالئص  ئاہئں 
ںیہ ےتلکن  بس  رک  ےل  اغیپئم  اک  ائن  ئتبحم 
ںیہ دبئےت  دئل  رپ  اہئں  اک  ےہئالئت  نکسم  ئوئہ 
ںیہ ےتیپ  اجئم  ےک  رئوئائتی  بل  ہنشت  رپ  ئاہئں 
ےتیسئںیہ زئم  اسئرئے  ائےن  اخئرط  ائرسئدئہ  ئاہئں 
ےتیبئںیہ اپئس  ےک  ائس  و  رتہبئںیہ  احملئت  ئوئیہ 
ںیہ ےتیج  ےس  تبسن  ائس  اکئمہ  ےہئالئت  نکسم  ئوئہ 
اک رئائت  ائوئر  ابعئدئت  ےہ  ڑبئات  ذئوئق  رپ  ئاہئں 
اک ِائائت  ےہ  رپ  اہئں  اتلم  اجئوئدئائں  ئرئوئِر 
اک وئتگ  لیم  ےکئےہ  وئوشئق  ئوئرمئزئاعئق 
اک تبحم  ےہ  وحمئر  اکئو  ےہئالئت  نکسم  ئوئہ 
اجئے وب  جیب  تبحم  ائوئر  رفنئت  متخ  وہ  ئاہئں 
اجئے ومس  یھب  ںیم  رکئوئرئن  دئل  لیم  یک  ئدئولئں 
اجئے وھک  وکئی  ںیم  دئن  یک  رقئابئی  و  ائاثئر  ئوئا 
اجئے وہ  قشع  رپ  اہئں  اک  الئت  ےہ  نکسم  ئوئہ 
وہئں دئائل  رکئںی  اہنئی  ںیم  وئرئوئں  رپئحب  ئاہئں 
وہئں احمئل  ولجئےئیک  ےک  دئرب  ںیم  ائم  یک  ئاہئں 
وہئں ائزئل  وت  یھب  المئک  ںیم  ائوئرئدئن  ےکئرئائت  ئاہئں 
وہئں اکئل  ائامئن  اہئں  اک  ےہئالئت  نکسم  ئوئہ 
ںیہ ےتہب  ےمشچ  رپ  اہئں  ےک  اعئرئف  ائوئر  ئاقئق 
ےتہکئںیہ ہ  یھب  ےتہکئاخئف  ںیہن  یہ  مہ  ئطق 
ںیہ ےتہس  ملظ  ائرئہچ  ےہ  ویشئہ  ائان  یہ  ئدئاع 
ںیہ رئےت  ےک  ل  بس  اکئاہئں  ےہئالئت  نکسم  ئوئہ 
ےس رئتب  ںیہ  رھبئی  وھجئایئں  یک  وسکئں  ےب  رپ  ئاہئں 
ےس تبحص  ضیفِ  ںیہ  اپئےئرئںی  یھب  وئائسک  ئسک 
ےس دیقعئت  ےتکھج  رک  ائر  وک  ائا  ائین  ئاہئں 
ےس وبنئت  ےہ  اجئرئی  و  اک  الئت  ےہ  نکسم  ئوئہ 

ربمئوئر دمحم  ئائظ 

ئوئہ نکسم ےہ الئت اک و اجئرئی ےہ وبنئت ےس

دئاع یک  دئاعئآئج  یک  ئآئج 
ُمَحّمَد ٰاِل  ّوَ  ُمَحّمٍَد  َعلٰی  َصّلِ  ُھّمَ 

ٰ
اَلّل الَعِظْیِم  ِہ 

ٰ
الّل ُسْبَحاَن  ِبَحْمِدہ  َو  ِہ 

ٰ
الّل ُسْبَحاَن 

ائہل !ئدمحمملسو هيلع هللا ىلص رپ  وئائا ےہئ۔ئائے  ،ئڑبئی تمظع  ائین دم ےک اسئھئ۔ئائہل اعتئٰی اپئک ےہ  ئ‘ئائہل اعتئٰی اپئک ےہ  ‘ ئرئہمئ: 
رئائ’ئ’ئ۔ ائزئل  ئوئر رئںی  ا رئںیت  ڑبئی  آئل رپ  آئپؐ یک  ئوئر  ئا

�ئئ( �ئ �ئئ۔�ئ �ئ �ئ �ئئہح  دل�ئ زخئائن  رئوئائی  ائولئب  ئ)ئرئائق 

ئوئر دئرئوئد رشئف اک نیسح ومجمئہ ےہئ۔ئآئؑپ  ئہ رضئت حیسمِ ومئوئؑد یک اصمئب ےس اجنئت یک ائاہئی دئاع ےہ و ہک حیبست و دیمحت ا
ئرئائے ںیہئ:

وئت ھجمس رک ونسمئن  آئرئی  ئرئوئں ے ریمئا  وئا وئوتئں ںیم ریمئے  وہئائاہئں کت ہک نیت فلتخم  امیبئر  ئائک رمئہب ںیم تخس 
ائاس وہئا ہک سج رطئح دخئا اعتئٰی ے اصمئب ےس اجنئت اپئے ےک ےئل  ئرطئہق رپ ےھجم نیت رمئہب وئرئۃ ائنی انسئیئ۔ئ۔ئ۔ئب 
ابئا  ےہئ)ئدنئرئہ  ہ  وئہ  ئوئر  ا الھکسئی  دئاع  ائک  رکئےک  ائاہئم  ے  دخئا  یھب  ےھجم  ںیھت  الھکسئی  وکئدئاعئںی  ویبنئں  ائےن  ئضع 
ئوئر ہ املکئِت  ا ئوئر ریمئے دئل ںیم دخئا اعتئٰی ے ائاہئم ایک ہک دئرئا ےک اپئی ںیم سج ےک اسئھ رئت یھب وہ ائھ ڈئائل  ئدئاعئ(ئ۔ئا
ائس ےس وت افش اپئے اگئ۔ئانئہچ دلئی  ائس وک ریھپ ہک  ئوئر ہنم رپ  ا دئوئوئں ائوھئں  ئوئر  ا ئوئر تشپ ہنیس  ا ئوئر ائےن ہنیس  ا ئہب ڑپئھ 
وئت  ائس  ئوئر  ا دئی یھت  ائی رطئح لمع رکئا رشئوئع ایکئ۔ئاسیج ہک ےھجم میلعت  ئوئر ںیم ے  ا رئت وگنمئائا ایگ  اپئی عم  دئرئا اک  ئےس 
ئوئر ےب ائای رئتعی ائس ابئت  ا ئوئر امئم دبئن ںیم دئرئدئائک نلج یھت  ا ئائت ہ یھت ہک ریمئے ائک ائک ابئل ےس آئگ یتلکن یھت 
ائس دخئا یک  وئہ لمع رشئوئع ایکئوت ےھجم  ائس ائت ےس اجنئت وہئ۔ئرگ بج  ائر ومئت یھب وہ وت رتہبئ!ئات  ائل یھت ہک  ئیک رطئف 
ئوئر اپئی وک دبئن رپ ریھپئے ےس ںیم  ا ئمسق ےہ سج ےک ائھ ںیم ریمئی اجئن ےہ ہک رہ ائک دئہع ائن املکئِت ہب ےک ڑپئےن 
آئرئائم دیپئا وہئات اجئات ےہئ۔ئاہئں کت  ئوئر  ا ائس ےک ہک ڈنھٹئک  ئوئر اجبئے  ائدئر ےس یتلکن اجئی ےہئا وئہ آئگ  ئوسئس رکئات اھت ہک 
رئائت وک  دئن ےک دعب  ئوئر ںیم وئہ  ا بکلی ےھجم وھچئڑ یئگ  � امیبئرئی  دئاھ ہک  اپئی متخ ہ وہئا اھت ہک ںیم ے  ائس ایپئہ اک  ائیھب  ئہک 

وئائ’ئ’ئ۔ ےس  ب  وخئا  ےک  ئدنئرئیت 
�ئئ( �ئ �ئئ۔�ئ �ئ �ئ �ئئہح  دل�ئ زخئائن  رئوئائی  ائولئب  ئ)ئرئائق 

ئرئ( رئدئا ومحمئد  دئہی  ئ)ئرمئہلئ: 

ںیہئ:ئ۔ رئائے  ئرئائد  ا ائزعئز  رصنبئہ  اعتئٰی  ائہل  ائدئہ  ائاخئس  ائحیس  ۃفیلخ  ئرضئت 

ائائت یک  امجئت  اظنئم  ئوئر  ا ائائتئافئء  یک  امجئت  اظنئم  ئوئر  ا ئافئء 
ئوئر اظنئم امجئت یک ائائت یھب رہ ائک ومئن رپ و تعیب ںیم ائل ےہئ، ائےن وئائا ےہئ، یقیقح ومئن ےہئ،  ا ئ‘ئ‘ئ…ئ…ئافئء 
ائان ےہئ۔ زسئا ےک  ائن وک  ئوئر ولصیفئں یک اپئدنبئی رصئف ںیہن رکئی ہکلب وخئی ےس  ا ائائت  ئوئر  ا ئائس یک اپئدنبئی رکئا رضئوئرئی ےہئ۔ 

وئائی وہئیگئ۔ ئوئر یہ زیچ ےہ و املسمئوئںئںیم وبضمئی دیپئا رکئے  ا ائائت ےک ذجئےب ےس  ئڈئر ےس ںیہن ائان ہکلب 
ئس رہ ائدمئی وک ہ ائد رئان اچئےئ ہک ڑگھجئوئں یک وصئرئت ںیمئ،ئ)ئو ذئائی ڑگھجئے وہئے ںیہئ(ئ، ائےن دئائغ ںیم وئے 
دئا رکئں ہکلب اظنئم یک رطئف ےس و ہلصیف وہ اجئےئ، اضق یک رطئف ےس وہئاجئے و یئک رمئولئں  ائتی ہ  ئوہئے ولصیفئں وک 
ائیہ ولصیفئں رپ اصئد وہئات  وئت ہفیلخ وئئت یک رطئف ےس یھب  دئںئ۔ئرھپ ضع  ائتی  ائےس  ئںیم ےس زگئرئے ےک دعبئوہئاتئےہ 
وئائےل  وہئائےہئ۔ کیھٹ ےہئ، ہلصیف طلغ وہئاتئےہ نکیل ہلصیف رکئے  زئوئر وہئات ےہ ہک ںیہنئ،ئہلصیف طلغ  ہ  ابئوئوئد  ائس ےک  ئےہئ۔ 
ئوئرئرھپ ہ انہک ہک  ا ئوئرئرھپ لسلسم ائس ےک الئف ابئںی رکئا  ا ئیک تی رپ ہبش ںیہن رکئا اچئےئ ویکئہک ائس ےس رھپ ہنتف دیپئا وہئات ےہ 
ئائب ےھجم دئایئوئی دعئائوتئں ںیم یھب اجئے یک ائاجئزئت دئی اجئے وت ہ ائک ومئن یک ائن ںیہن ےہئ۔ ومئن وئیہ ںیہ و وخئی ےس 
ئائس ےلصیف وک میلست رکئںیئ۔ ائر یس ے ائین افلئی یک وئہ ےس ا دئائل یک وئہ ےس ائےن قح ںیم ہلصیف رکئوئائای ےہ ا طلغ رئاکئرئڈ 
ائےن قح ےس رحمئوئم یھب  وئہ ےس  رئاکئرئڈ ںیم یمک یک  ا  وئہ ےس  ائین مک یملع یک  دئوئرئا رئق  ئوئر  ا وئہ ےس ہلصیف رکئوئائای ےہ  ئیک 
ائےن ٹیپ ںیم رھبئات  ا  وئائا آئگ اک وئہ اتیل ےہ  ئرئائدئےہ ہک طلغ ہلصیف رکئوئائے  ا رئوئل ملسو هيلع هللا ىلص اک ہ  ائہل ےک  ئوہئایگ ےہ وتئرھپ 
ابئںی رکئےکئ، وبئل رک  ئوئر دخئا اکئاعئہل وہئایگئ۔ ومئنی یک ائن ہ ےہ ہک ےنتف ےس ںیچبئ۔ اظنئم ےک الئف  ا ائس اک  وئہ  ئےہ وت رھپ 
ئوئر  ئائےن قح ےس رحمئوئم ےئک اجئے وئائا صخش ائر ائےن ُزئم ںیمئ، ائےن ایخئل ںیم ائےن آئپ وک حیحص یھب ھجمس رئا ےہ وت ائےن آئپ وکئا
ڑبئی  ائک تہب  آئی ےہئ۔ س ومئن یک  دئہع ہ زیچ دئےنھ ںیم  ائامئن ےس رحمئوئم رکئرئا وہئات ےہئ۔ ضع  وئائولئں وک یھب  ئائےن رھگ 
ائائت وک رہ  ئوئر  ا رئدئائت رکئا وہ وت رکئان اچئےئ  ائائت ےہئ۔ئائن اقئم رکئے ےک ےئل وھئڑئا اس اصقنئن یھب  ئوصئتی 
ائس رپ وتئل رکئا  ئوئر  ا رئا ےک وصحئل یک وکئش رکئا  ائہل یک  ائس وک رہ زیچ رپ دقمئم انھجمس اچئےئئ۔  ئوئر  ا ائوئی رکئا اچئےئ  ئزیچ رپ 
ائاسئن وئچ یھب ںیہن ات ہ  ذئرئائع ےس دمئدئرئائات ےہ ہک  ائےس  ئوئرئرھپ  ا ئزئات ےہ  وئا ائاعئائت ےس  ائہل اعتئٰی  ئائیس زیچ ےہ سج رپ 

ےہئ۔ئ’ئ’ وئدعئہ  اک  اعتئٰی  ائہل  ئیھب 
�ئئءئ( �ئ �ئ �ئئ/ئائتس�ئ ات�ئ وئائی  �ئئ/  �ئ ائرٹئلنش  )ئائلض  �ئئءئ(  �ئ �ئ �ئ �ئئوئائی  �ئ ہعمج  ئ)ئہب 
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ئوئر وہئیتکس ےہ ائس ےئل  ئوئدئی ایک وکئی ا ئدئرئت ںیہن ائس ےس ڑبئھ رک وتئنی دخئا
دئوئرئے  دئل وک امئم  ائےن  دئائی یئگ ےہ ہک  آئائت ںیم املسمئوئں وک وتئہ  ئائن 
ائی اک رھگ  ائک یہ دخئا و امئم اک دخئا ےہ  ئوئر  اخئی رکئوئا ئاجئزئی دخئائؤئں ےس 

رئوہئ۔ اکئم ےتیل  اسبئؤئ۔ئائافغئر ےس  دئل ںیم  ئائےن 
ئوئر تحیصن ےسج ج ےک ومضمئن ےک اسئھ ایبئن رک ےک  ئوئر ائمہ قبس ا ئائک ا

: ئوئر ری ائی رہ دئو ےک ےئل ہ ےہ  ا ئائک ائی 
ئزئوئں  دئرئوئا ائس ےک  ْبوَاِبَھا ’’ئہک ائےن رھگئوئں ںیم 

َ
تُوا الُْبُیوَت ِمْن أ

ْ
َوأ ئ‘ئ‘ 

ا رکئوئ۔ دئائل وہ  ئےس 
ئزئوئں  ئوبئائب ینعی دئرئوئا ئائس ںیم دئرئائل ہ میظع قبس ےہ ہک اکئایئی ہشیمہ ا
رئوھک ہک مت یھبک  ائد  ائاس ںیہن رکئے وت  ائر مت  ئوئر  ا ئےس آئے ےس وہئا رکئی ےہ 
املسمئن  ںیم  زئائہ  آئرئی  اھتئہک  اجئاتن  ائہل  رکئےتئ۔  ںیہن  ائل  ئاکئایئی 
اجئز ھجمس رک رکئں  اکئم وک  ائاجئز  ئوئر رہ  ا رُبئائویئں ںیم التبم وہئاجئںی ےگ  ئفلتخم 
ئہ  وخئا رئےت ںیہ  اجئز رکئے ےک ےئل فلتخم اکنئت وئےت  اکئم وک  ۔ئائےن  ئےگ 
ائوئۂ  ئز  رئا اک  اکئایئی  دئےئ۔  ہ  ا  دئے  ائاجئزئت  ائالئم  یک  رکئے  لمع  رپ  ئائس 

ےہئ۔ ںیم  دیلقت  یک  ئرئوئلملسو هيلع هللا ىلص 
ئائک وصئی شنم ےک دئرئج ذئل وئائہع ےس ج اک ہفسلف ےنھجمس ںیم آئاسئی 

ئ۔ ئوہئیگئ:
ائک  یک  ںیہئ۔ئائن  زگئرئے  وصئی  ڑبئے  تہب  ئدئیؒ  دغبئا دینج  ئرضئت 
ےک  رک  ئدئا  ا رئہض  دقمئس  اک  ج  و  وہئی  المئاقئت  ےس  صخش  ائےس  ائک  ئدئہع 

ںیہئ۔ ہ  و  وپئےھ  وئائائت  دنچ  ےس  ائس  ے  دینجؒ  ئآئےئ۔ئرضئت 
�ئئ۔ئبج وت ے ائرحئائم ابئدئا وت ایک ہ تی یھب یک یھت ہک آئدنئہ ےس ائین 
ائس صخش ے  اگئ۔  ُائاتئر وکنیھپئں  ابلئس یھب  اک  ئوئر وئش عبط  ا وخئائاشئت  ئاسئی 
رئائا رھپ وت ے وکئی  آئؒپ ے  وئامئن ںیم یھب ہ اھت وت  وئمہ  ئاہ ہ وت ریمئے 

ابئدئائ۔ ںیہن  ئائرحئائم 
�ئئ۔ئبج وت ے تیب ائہل اک وطئائف رکئے وہئے ائس ےک رئد رکچ اگلئے 
آئدنئہ ںیم ریتئی وتئدی و تبحم ےک رئد یہ وھگئات  ئوت وُت ے ہ تی یک یھت ہک 
ئرئوہئں اگئ۔ ائس ے اہئریمئی وت لقع ے ائاس ںیہن وئاچ وت رھپ آئؒپ ے رئائا 

ئوت ے تیب ائہل اک وطئائف یہ ںیہن ایکئ۔
ئوئر رمئوئٰی ےک دئرئایئن یعس یک وت ایک وت ے وئاچ ہک  ا �ئئ۔ئبج وت ے افص 
ئہ وئہ العئہ ےہ اہئں ائک دخئا یک دنبئی ے اپئی یک التئش ںیم رکچ اگلئے ےھت 
اھتئ۔ئآئج  دئا ایگ  رئا  اجئرئی  اپئی اک ہمشچ  ایپئرئے ےچب ےک ےئل  ئوئرئائس ےک  ئا
رک  اجئرئی  ہمشچ  اک  تبحم  ائین  یھب  ںیم  ۔ئریمئےئدئل  وہئں  رئا  اھبئگ  یھب  ئںیم 
ئدئےئ۔ئائس صخش ےس ےلہپ اسیج وئائب اپ رک رضئت دینجؒ ے اہ وت ے ہ یعس 

ئیھب ہ یکئ۔
اہئں  آئج  رطئح  سج  ہک  ایک  ایخئل  ایک  وت  زگئرئا  ےس  رعئائت  �ئئ۔ئبج 
ئوئر ائےن  ا ئڑھکئے ںیہ ائی رطئح ائک رئوئز دخئا ےک رئوئرئو ڑھکئے وہئا ےہ 
رضئت  دئائ۔  وئائب  رطئح  یک  ےلہپ  ے  صخش  ےہئ۔ئائس  اکچئا  اسئب  اک  ئائامئل 

ےہئ۔ رئائر  اجئا  ہ  ئوئر  ا اجئا  ںیم  رعئائت  دیمئائن  ریتئا  رئائا  ے  ئدینجؒ 
�ئئ۔ئرھپ رئائا بج وتئے ٰینم ںیم آئرک رقئابئی یک وت ہ تی یھت ہک سج رطئح 

ینعی  انمئا  امئم  آئدنئہ  رطئح  ائی  وہئں  ریھپئرئا  رھچئی  رپ  رئدئن  یک  ئرکئے 
ئوخئائاشئت اسئہی ےک ےلگ ںیم رھچئی ریھپئات رئوہئں اگئ۔ئائس صخش ے اہ ہک 
ئںیم ے وت ائیس وکئی تی ںیہن ابئدئیئ۔ آئؒپ ے رئائا ہ ریتئا لمع یھب ہ وہئائ۔
یھب  وک  اطیشئن  ےک  دئل  ے  وت  ایک  وت  اھت  رئا  رک  ائامئر  وتئرئی  �ئئ۔ئبج 
ئرکئائں ائرئں ات ہک دخئا یک تبحم دئل ںیم دیپئا وہئ۔ئائس ے اہ ائاس وت ںیم 
ے  وت  ئوئر  ا ایک  ائامئرئںیہن  رئی  ے  وت  رھپ  اہ  ے  �یؒ�د 

�ن �ب ایکئ۔ئرضئت  ںیہن  ئے 
ئوئر ائرئائیم  ئانمئک ج ںیم ےس ھچک یھب وپئرئا ںیہن ایک وت ائےلگ اسئل دئوئابئرئہ اج ا

ائل رک ےکسئ۔ اقمئم  ائرئائیم  ات ہک  اسئھ ج رک  ئرئوئح ےک 
ئوئر ہفسلفئ۔ئرگ آئج ج ےک قلعتم ائرث ےننس ںیم آئا ےہ  ئہ ےہ ج یک رئوئح ا
’ئ’ئاک  ‘ئ‘ئائی  ائےن ےئل رخف ےک وطئر رپ  ائان قح اتھجمس ےہ ہک  ئا  وئا ئہک ج رکئے 
ئبق ائامعئل رکئےئ۔ ائک ائاس ج وت ضحم اظئرہئی رئم و رئوئائج ےک وطئر رپ ایک 
وپئیج ائل  ائرتئائم یک  ولئوئں ےس  ذئرئہع  ئ‘ئائزئائزئی اشنئنئ’ئ’ئےک  ‘ ائس  ئایگ وہ 
ئرکئے ےک ےئل دیفم وہئات ےہ نکیل اہئں کت ائالئی رئوئح ےک اسئھ ائس 
ائین یھب ںیہن ینتج  ائس بق یک وکئی تمیق ںیہن  ئدئائیگ اک قلعت ےہ  ا ئرئہض یک 

ئائک وھکئے ےکس یک وہئی ےہئ۔

ائتی یک  ائتیئدیعئائائیح  یک  ئدیعئائائیح 
ائتی  ائی رطئح  دئن ری ائویجئں ےک ےئل یھب  دئس  ذئوئائہج ےک ےلہپ   
رک  رئہ  رپ  وہگجئں  ائین  ائین  ائی  ےئلئ۔ئری  ےک  ائویجئں  ےسیج  ںیہ  ائل  ئےک 
ہیلع  ائرئائمی  رضئت  ےک  رک  رقئابئی  ںیم  ائدتئائء  ٰیفطصمملسو هيلع هللا ىلصئیک  دمحم  ئرضئت 
ائہل اعتئٰی یک ابعئدئت  ائےھ وہ رک  ائک ہگج  ئوئر  ا اتئزئہ رکئے ںیہ  ائد  ئائالئم یک 
ائہ ےک  ئدئا رکئے ںیہئ۔ئائس  ا ئوئر رکشئائے ےک وطئر رپ دئو لفن یھب  ا ئاجبئائے ںیہ 
رئوئین ںیم وصئی رشئف ائل ےہ انئہچ حیحص  ائائدئث یک  دئوئں وک  دئس  ئےلہپ 
ائامئل  ےئگ  ائے  اجب  ںیم  ذئوئائہج  رشعئہ  اطمئق  ےک  رئوئائت  ائک  یک  ئاخئرئی 
ےس  ائامئل  ےئگ  ائے  اجب  ںیم  دئوئں  دئوئرئے  زنئدئک  ےک  اعتئٰی  ائہل  ئاصئہح 
ئےک  ائنب رمع ؓ ائدم نب لبنح ںیم دیئا رضئت  ئزئائدئہ وبحمئب دنسپئدئہ ںیہئ۔ئدنسم 
ائہل  ائامئل  دئوئں ےک  ائن  دئرئج ےہ ہک  ئوئائےل ےس آئوضئرملسو هيلع هللا ىلصئاک ہ وقئل 
ئوئر وبحمئب ںیہ ائس ےئل رثئت ےس ائن دئوئں  ئاعتئٰی ےک زنئدئک تہب ابئتمظع ا

وہکئ۔ دیمحت  ئوئر  ا ،ئریب  ئلیل 
رئوئزئہ  اک  دئن  رعئہئ(ئےک  )ئوئم  ہک�ئئذئوئائہج  ےہ  اھکل  ںیم  رئذئی  ئحیحص 

ےہئ۔ اجئات  نب  افکئرئہ  اک  انگئوہئں  ےک  اسئولئں  دئو  آئدنئہ  ئوئر  ا ئزگئہت 
ئاحصئہ رکئائم ؓ یک ریسئت اک اطمئہع رکئے ےس ولعمئم وہئات ےہ ہک آئپ احصئہؓ 
ذئوئق و وشئق  زئائدئہ  ائائدئث ےک اطمئق لمع رکئے وہئے  ذئوئائہج ںیم  ئرشعئہ 
رضئت  ںیم  اخئرئی  حیحص  ےھتئ۔ئانئہچ  رکئے  ائامئم  اک  وئائل  و  ابعئدئت  ئےس 
ئائم ںیم  ا ائن  دئوئوئں  دئرئج ےہ ہک آئپ  ائوب رہئرئؓہ اک ہ لمع  ئوئر رضئت  ئائنب رمعؓئا
نب  دیعس  رضئت  ئوئر  ا ڑپئےت  ریبئں  ےس  آئوئائز  ۔ئدن  اجئے  لکن  ںیم  ئابئزئائر 
ئریؓ ئےک قلعتم یھب ائائدئث ںیم ائامئل اصئہح اجب ائے ںیم یعس و وکئش رکئے 

آئات ےہئ۔ ئےک قلعتم 
رقئابئی  ہک  ےہ  ہ  ابئت  ائک  وئائی  رئےن  قلعت  ےس  آئائز  ےک  رشعئہ  ئائس 
ہ  وٹکئائے  ابئل  ہ  ونبئائے  اجحئت  ہ  دعب  ےک  اچئد  ےک  ذئوئائہج  ئا  وئا ئرکئے 
ہ  ائت  یک  رقئابئی  اطمئق  ےک  رئوئائت  ائک  یک  ئؤئد  دئا ۔ئائوب  رئوشئائے  ئائن 
ائس  وئریئہ ہ وٹکئائے یک دہئائت ےہ  ابئل  ائاس رکئے ینعی  وئائےل وک یھب  ئرئےن 

اگئ۔ ےلم  وئائب  رئائر  ےک  رقئابئی  یھب  ائےس  ئرطئح 

اسمئل ےک  اسمئلئرقئابئی  ےک  ئرقئابئی 
ےک  رقئابئی  ئوئر  ا ہفسلف  اک  دعبئدیع  ےک  رکئے  ایبئن  ائتی  یک  رشعئہ  ئائس 

ائن  ائل ےہئ۔  ائتی اک  امئم املسمئوئں ےئلیک تہب  ذئوئائہج  ئائالئی ہنیہم 
ئوئر ائن املسمئوئں ےک  ا ئےک ےئل یھب و ہکم ہمظعم چنہپ رک ج یک وتئقی اپئے ںیہ 
ئوئر رئوئوکئں  ئےئلئیھب و ائی ائاطئت ہ رئےت وہئے ا ضع ذئائی وبجمئرئوئں ا
وئہ امنئز  ائین وہگجئں رپ  ائین  ئوئر  ا ئیک وئہ ےس رشئائط ج وک وپئرئا ںیہن رک اپئے 
ائدتئائء ںیم  ائالئم یک  ائرئائمی ہیلع  ئوئر رضئت  ا ئدئائرکئے ںیہ  ائائیحئ(ئا ئدیع )ئدیع 
ائس  ںیہئ۔ئوئا  رکئے  رقئابئی  یک  ائوئٹ  ا  اگئے  ئدئےبئ،ئرکئےئ،ئرتئےئ، 

ائتی ائل ےہئ: ائابئر ےس  دئو  ذئوئائہج وک  ابمئرئک ےنیہم  ئائالئی 
ئدئائیگئ۔ ا یک  رئہض  ےک  ج  ےئل  ےک  ئوئلئ:ئائویجئں  ئا
ئدئائیگئ۔ ا یک  ائائیح  دیع  ےئل  ےک  ائویجئں  ئدئوئمئ:ئری 

وہئات  ئدئا  ا رک  چنہپ  ہکم  ہ  ےہ  قلعت  اک  رئہض  ائذئرک  ئوئل  ا کت  ئاہئں 
ائےن  ے  ائالئم  ہیلع  ائرئائمی  رضئت  ہک  ےہ  ہ  یک  ائامجئل  ائس  ئےہئ۔ئلیصفت 
ائس  ائہل اعتئٰی ےک  ائالئم ےک اسئھ ل رک  ائامسئلی ہیلع  ئولئےھ ےٹیب رضئت 
ئوئر یہ املسمئوئں  ئےلہپ رھگ یک ائزئرئو ریمعت یک و اخئہ ہبعک ا تیب ائہل الہکئات ےہ ا
ائہل اعتئٰی  ائالئم وک  ائرئائمی ہیلع  اتئرئخ ںیمہ اتبئی ےہ ہک رضئت  ئاک ہلبق ےہئ۔ 
ہیلع  ائرئائمی  ئزئائ۔ئرضئت  وئا ےس  ےٹیب  ائک  ےس  نطب  ےک  ائرئہؑ  رضئت  ئے 
ئائالئم یک ڑبئی ویبئی اسئرئہ دسح یک وئہ ےس ائںیہن فیلکت دئا رکئی ںیھت سج 
ئذئن اپ رک رضئت ائرئائمی ہیلع ائالئم ائین ویبئی ائرئؑہ  ئیک انبئء رپ ائہل اعتئٰی ےس ا
ئدئی ںیم وھچئڑ آئے و  ئوئر ےٹیب ائامسئلی ہیلع ائالئم وک ائک ےب آئب و ایگئہ وئا ئا
ئرمئوئرئزئائہ یک وئہ ےس دعب ںیم اعئیم رہشئت ائہت رہش انبئ۔ئآئج اسئرئی دئای ےس 
ےتچنہپ  ںیم  ہکم  ںیم  ئوئائل  ا ےک  ذئوئائہج  رکئے  اتئزئہ  وک  ائد  ائس  املسمئن  ئائوھکئں 

ںیہئ۔ رکئے  ئدئا  ا رئہض  اک  ج  اطمئق  ےک  اعشئر  ائالئی  ئوئر  ا ئںیہ 
ئوئر قبس وک رصئف ائک ائی ےک ےئل اسئےن رئان رضئوئرئی  ئج ےک ہفسلف ا
ائابئق دمئرظ رئےن اچئںیہ ویکئہک رہ املسمئن  ئںیہن ےہ ہکلب رہ املسمئن وک ائس ےک 
رئائہت  رئوئںی  ئوئر  ا وئہ ج رپ اجئے رگ ضع وبجمئرئائں  ئیک یہ انمتئوہئی ےہئہک 

وہئاجئی ںیہئ۔ ائل  ئںیم 
ئرقئآئن رکئم ےک یئک ائک اقمئائت رپ ج اک ذئرک ومئوئد ےہ ًالثمئوئرئہ ائرقئہ 
ےہ  یئگ  ڈئائی  رئوئین  ےس  لیصفت  رپ  ہفسلف  ےک  ج  �ئئات�ئ�ئ�ئئںیم  �ئ �ئ آئائت  ئیک 
ئاہئں ہ ابئت وئائت ےک اسئھ اسئےن آئی ےہ ہک ائہل اعتئٰی ے ج ےک ذئرک وک 
َہئ’ئ’ئہہک  ٰ

قُوالّل
َ ّ
‘ئ‘َفات ئوئر ابئر ابئر  ا ئائےن وخئف ےک ومضمئن ےک اسئھ ابئدئھ دئا ےہ 

ئرک املسمئوئں وک وتئہ دئائی ےہ ہک مت ائوئٰی ائہل ےس رظ اٹہ رک رصئف ائہل اعتئٰی 
ائںیہن  ومئوئد ںیہ  ائدئر  ائاسئن ےک  دخئا  ۔ئےن یھب یفخم  انبئؤ  ڈئائل  ائین  یہ  ئوک 
اخئاقئوہئں رپ رشئم  ابئرہ ولکنئ۔ئدئرئابئرئوئںئ،  دئوئ۔ئرئوئائت ےک لگنچ ےس  ئمس رک 
ئےس کھج اجئویئائےل و انمئر دئےنھ ںیم آئے ںیہ ائن ےک الئف اہئد رکئوئ۔

رکچ  ےک  اخئاقئوہئں  ئوئر  ا دئرئابئرئوئں  فلتخم  رپ  وئائیس  وئن  ائےن  ئرگئائی 
ئوئر  ا ائات  ائن ےس ںیتنم  آئےگ اتکھج  ولئوئں ےک  دمئوئن وصعمئم  ائن ںیم  ئاگلئات ےہ 

رکئاتئےہئ۔ ئدجئے 
ئائن ہکم چنہپ رک ج رک رئےہ وہئے  ئائی رطئح ائالئی وکحئوتئں ےک رئرئا
ائن  اجبئے  یک  دخئا  ائاصئر  لمکم  اک  ائن  یھب  آئرک  وئائس  رھپ  ئوئر  ا وئائں  رگ  ئںیہ 
ںیہئ۔ئو  ےتھجمس  دخئا  اجئزئی  ائےن  ہ  وک  نج  ےہ  وہئات  رپ  ائوتئں  ئوئر  ا ئوکحئوتئں 

ئائدئائرئہئائدئائرئہ
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ائک  ائر اسئرئے رھگ یک رط ف ےس  وہئا اھتئ۔  وئت ج رئض ںیہن  ائس  ئوہئی 
ائاطئت صخش رقئابئی رک دئے وت ہ رقئابئی بس یک رطئف ےس یھجمس  ئاصئب 
تحص  اجئوئر  ہک  رئےہ  دمئرظ  ائرم  ہ  وئت  رئدئے  اجئوئر  اک  یگئ۔ئرقئابئی  ئاجئے 
اطمئق  ےک  وہئ۔ئائائدئث  ہ  زمکئوئر  ئوئر  ا ئر  دئا ،ئبی  وہ  دنسپ  وک  وہئ۔ئائک  ئدن 
اجئوئر  وہئ(  ہ  وئدئا  ںیم  ڈہئی  یک  )ئسج  دئےل  امیبئرئ،  وٹئےئ،  ،ئگن  ئڑگئے 
اکئن  ا  وہئا  اکئن اٹپل  ا  آئےگ ےس ا ےھچیپ ےس اٹک وہ  اکئن  اک  اجئوئر سج  ئزیئائاس 
اجئوئر  ائہل  ئوئر  ا وئائےل  دئوئدئھ  رطئح  ںیہنئ۔ئائی  اجئز  اجئوئر  وئائا  وئرئائخ  ئںیم 
نیت  مک  ےس  مک  رمع  یک  ائوئٹ  ہک  رئےہ  رظ  دم  یھب  ائرم  ایگئ۔ئہ  ایک  عنم  یھب  ئےس 
ائہ اک یھب اجئز ےہ  دئہب ھچ  ئوئر  ا ائک اسئل  دئو اسئلئ، ڑیھبئ،ئرکئی  ئاسئلئ،ئاگئے 
اسئت  ،ئاگئے ںیم  دئس ےصح  ائوئٹ ںیم  رئو ےس  وہئ۔ئرشئتع یک  اتئزئہ  ومئا  ئائر 

ےہئ۔ وہئات  ےس  رطئف  یک  رھگ  ا  صخش  ائک  وئریئہ  ،ئدئہب  رکئی  ہکبج  ئےصح 
ائامعئل ےک ےئل مکح  ئرشئتع ے رقئابئی ےک وئت ےک رتہب ےس رتہب 
دئوئ۔ئڑپئوئویئں وک دہئہ  ئرئوئں وک  دئا ئوئر رئہت  ا ئدئا ےہ ہک وخئد یھب اھکئؤئ۔ئزئزئوئں 

ہک‘‘َفکُُلوْا ِمْنَھا  ات  رکئو  میسقت  ںیم  ولئوئں  سلفم  ئوئر  ا رغئب  ےک  ئؤئ۔ئہل  ئوجئا
وک  دئوئں  نیت  ےک  دیع  وہئ۔ئآئوضئرملسو هيلع هللا ىلصئے  لمع  َواَطعِموْاالقَانَِع َوالُْمْعتَر’’ئرپ 

ائہل اک  ئوئر  ا دئا ےہ نج ےک قلعتم رئائا ہ اھکئے ےنیپ  ائرشئقئ’ئ’ئرقئائر  ئائم  ئا ئ‘ ئ‘
دئن ںیہئ۔ ئذئرک رکئے ےک 

ئرشئتع ے ائس ابئت یک یھب رقئابئی رکئے وئائےل وک رحتئک یک ےہ ہک 
ذئح رکئے ا مک  اجئوئر وک وخئد زیت رھچئی ےس  ائولئع وکئش رکئے ہک  ئوئہ یتح 
ےک  رقئابئی  اجئی  ںیم  ائس  ہک  ات  رکئوئائے  ذئح  اسئےن  ائےن  وک  رقئابئی  مک  ئائز 
سج  ہک  ےہ  وصقمئد  دئان  قبس  ہ  ںیم  وہئ۔ئائس  دیپئا  رئٔائت  یک  دئےنھ  ئاظنئرئے 
ائاسئن ےک ےئل  وئہ  ئوئر  ا ائاسئن ےک ہضبق دئرئت ںیم وہئے ںیہ  اجئوئر  ئرطئح 
دئرئت  ہضبق  ےک  یس  یھب  ائاسئن  وئہ  رطئح  ائی  ںیہ  وہئے  وہئرئےہ  ئرقئابئن 
رقئابئی یک  وئت دخئا یک اخئرط بج یھب  اجئوئر یک رطئح رہ  ائےس یھب  ئںیم ےہ 

اچئےئئ۔ رئان  ایتئر  ڑپئے  ئرضئوئرئت 
وقتئٰی  ںیم  رقئابئی  ہک  ےہ  ہ  مکح  رقئآئی  ائمہ  ائک  ںیم  ابئرئہ  ےک  ئرقئابئی 
ئوئر  ا ائے ومئونئ!ئاجئوئرئوئں اک وئت  رئائات ےہ ہک  ئایئدئی زیچ ےہئ۔ئائہل اعتئٰی 
ئوخئن دخئا کت ںیہن اتچنہپ ہکلب دئولئں اک وقتئٰی ےہ و دخئا کت اتچنہپ ےہ وئا ہک 

ےہئ۔  اپئات  ائر  اک  رقئابئی  اطمئق  ےک  تی  ائین  ئائاسئن 
رئائا ےہئ: ایبئن  وئں  ائالئم ے رقئابئی اک ہفسلف  ئرضئت حیسم ومئوئدئہیلع 
َحا یَا ِھَی الَْمَطایَا تُوِْصُل ِالَی َرّبِ الْبََرایَا َوتُْمُحو الَْخَطایَا َوتَْدَفُع الَْبلَایَا 

َ
ِاّنَ الّض

�ئئ( �ئئہح�ئ دل�ئ زخئائن  رئوئائی  ائاہئہیئ،  ئ)ئہب 
اچنہپئی  کت  اعتئٰی  دخئا  و  ہک  ںیہ  ئرئائں  وئا وئیہ  رقئابئایئں  ئرئہمئ:ئًانی 

ںیہئ۔ رکئی  دئوئر  وک  البئؤئں  ئوئر  ا ںیہ  رکئی  وحم  وک  اطخئؤئں  ئوئر  ا ئںیہ 
وئہ دصقم ائل ںیہن وہئات و  دئاھکئوئے یک رقئابئی ےہ وت رھپ  ئائر ضحم 

ےہئ۔ وہئا  ایبئن  ںیم  ائائدئث  ئوئر  ا ئرقئآئن 

ئدیع ےک اسمئلئدیع ےک اسمئل
ئآئر ںیم ائےس اسمئل ایبئن رکئے رضئوئرئی ولعمئم وہئے ںیہ نج اک دیع 

ئےک رئوئز ایخئل رئاھک اجئا تہب رضئوئرئی ےہئ۔ ہ تنس وبنئی ےہئ۔
ائانئ، لسغ رکئائ، بسح وتئقی دمعئہ ابلئس  �ئئ۔ئدیع ےک رئوئز حب وئرئے 
ےس  رہش  امنئز  اجئائ،  ںیم  اگئہ  رکئائ،ئدیع  وسمئائک  اگلئائ،  وخئوب  رکئائ،  آئرئائش  ئاننئ، 

ےہئ۔ ونسمئن  وئریئہ  رکئا  ئدئا  ا ئابئرہ 
ےک  دیع  آئرضئتملسو هيلع هللا ىلصئامنئز  ہک  ےہ  رمئوئی  ؓئےس  ائوبئرہئرئہ  �ئئ۔ئرضئت 
ائا  رشتئف  وئائس  ےس  رئائہت  دئوئرئے  ئوئر  ا اجئے  ےس  رئائہت  ائک  ئےئل 

ےھتئ۔ئ)ئٰوکئۃئ( ئرکئے 
وئائس آئے وہئے ہ ریب انہک اچئےئئ۔ ئوئر  ا �ئئ۔ئامنئز دیع ےک ےئل اجئے 
الَْحْمد ِہ 

َولِلّٰ اَکْبَُر  ُہ 
ٰ
اَلّل ۔  اَکْبَُر  ُہ 

ٰ
اَلّل َو  ُہ 

ٰ
االّل

َ ّ ِال ِالَٰہ  ۔لَا  اَکْبَُر  ُہ 
ٰ
اَلّل اَکْبَُر۔  ُہ 

ٰ
اَلّل

ائہل ہنع رئائے ںیہ ہک رئی  ئرضئت حلصم ومئوئد 
دئن  رسیتئے  ںیم  دئوئں  ائن  آئپ  ہک  ےہ  اثئت  ےس   ؐ رکئم  ئ‘ئ‘ئرئوئل 
ئوئر ائس ےک رصتخم املکئت ںیہ ائل رغئض ریب  ا ئکت ریب و دیمحت اہ رکئے ےھت 
ئوئر ائس ےک قلعتم دئوتئر اھت ہک بج املسمئوئں یک  ئوئدیمحت ےہ وخئائہ یس رطئح وہ ا
ئامجئںی ائک دئوئرئے ےس یتلم ںیھت وت ریبئں ںیتہک ںیھت املسمئن بج ائک 
ئدئوئرئے وک دئےتھ وت ریب ےتہک ۔ ائےت ےتھٹیب ریب ےتہک ۔ اکئم ںیم ےگل وت ریب 
ئےتہک ۔ نکیل امہئرئے کلم ںیم و ہ رئائج ےہ ہک ضحم امنئز ےک دعب ےتہک ںیہ ائس 

�ئئءئ( �ئ �ئ �ئ �ئئ۔ئائتس  �ئ ںیہنئ۔ئ’ئ’ئ)ئائلض  اثئت  وکئی  ںیم  وصئرئت  ئاخئص 
ئوئر امنئز ںیم رشئک وہئا اچئےئ ائہت  �ئئ۔ئامئم وئرئوتئں وک دیع اگئہ ںیم اجئا ا
ئو ائہض وہئں وئہ امنئز ںیم رشئک ہ وہئںئ۔ئرضئت ائم ہیطعؓ ےس رئوئائت ےہ 
ئہک رئوئل رکئم ملسو هيلع هللا ىلص ے ںیمہ مکح دئا ےہ ہک دیعئن ںیم رپئدئہ نیشن وئرئوتئں وک 
وئائویئں ےس ائگ  ئیھب دیع اگئہ ںیم ےل اجئںیئ۔ئرگ ائہض وئرئںی امنئز ڑپئےن 
ائرئوئل  ہک  وپئاھ  ے  وئرئت  وہئںئ۔ئائک  دئاع  رشئک  رک  ھٹیب  رطئف  ئائک 
وئہ ایک رکئےئ۔ئآئؐپ ے رئائا ہک  ئوئڑئےن اک ڑپکئا ہ وہ  ا ئائہلئ!ئائر یس ےک اپئس 

ائی ہفینحئ( ائس وک رشئک رک ےلئ۔ئ)ئدنسم  اچئدئر ںیم  ائین  ئدئوئرئی وئرئت 
�ئئ۔ئہ ائرم یھب ونسمئن ےہ ہک دیع ائرط ںیم اجئے ےس لبق ھچک ہ ھچک اھک ای 
ئاجئے نکیل دیعئائائیح ںیم امنئز دیع ےس لبق ھچک ہ اھکئا اجئےئ۔ئانئہچ رضئت 
ئرئدئہؓ ےس رئوئائت ےہ ہک آئرضئتملسو هيلع هللا ىلصئدیع ائرط ںیم ھچک اھکئے ریغب ہ 
ئاجئے نکیل دیعئائائیح ںیم بج کت امنئز ہ ڑپئھ ےتیل ھچک انتئوئل ہ رئائے ینعی 

ائدیئنئ( ٰولصئۃ  ائرمئائم  رئائےئ۔ئ)ئولئغ  ہ  کت  ئائہت 
�ئئ۔ئدیع ائرط یک امنئز اک وئت وئہ ےہ بج وئرئج دئو زیئہ ےک رئائر ڑچئھ 

ائک زیئہ ےک رئائر وئرئج دن وہئے رپ ےہئ۔ ئوئرئدیعئا ائیح اک وئت  ا ئآئے 
وئریئہ اک ذعئر وہ  ابئرئش  ائر  ابئرہ وہئی اچئےئئ۔ئائں  �ئئ۔ئدیع یک امنئز رہش ےس 

ئدئا وہئیتکس ےہئ۔ ا امنئزئوئں ےک رمئز ںیم یھب دیع  ئوت وئہی 
ابئامجئت  رطئح  ائس  امنئز  رئتع  دئو  ہک  ےہ  ہ  رطئق  اک  دیع  �ئئ۔ئامنئز 
یلہپ  رھپ  انثئڑپئے  دعب  ےک  وتئائس  ےہک  رحتئہم  ریب  ئائم  ا بج  ہک  اجئے  ئڑپئی 
ئرئتع ںیم رقئٔائت ےس لبق اسئت ریبئں ےہکئ۔ئرہ ائک ریب ےک اسئھ ائھ 
ئُائاھئے اجئںی ےسیج امنئز رشئوئع رکئے وئت ائاھئے اجئے ںیہئ۔ رگ رئق ہ ےہ 
ئوئل ریبئںیم وت ریب ےک دعب ائھ ابئدئھ ےئل اجئے ںیہ رگ ائن ریبئوئں  ا ئہک 
آئرئی ریب ےک دعب  ئوئر  ا ائاھئے ےک دعب ےلھک وھچئڑئے اجئے ںیہ  ائھ  ئںیم 
ڑپئی  ےس  آئوئائز  دن  وئرئۃ  وکئی  ئوئر  ا ائدمئرشئف  ینعی  رقئآئت  رک  ابئدئھ  ئائھ 
ئاجئی ےہئ۔ئدئوئرئی رئتع ںیم رقئٔائت رشئوئع رکئے ےس ےلہپ اپئچ ریبئں 
رطئح  یک  امنئز  رکئےک  وپئرئی  امنئز  رئتع  دئو  رطئح  ائس  اجئںی  یہک  رطئح  ئائی 

اجئےئ۔ دئا  الئم ریھپ  ڑپئھ رک  وئریئہ  دئرئوئد رشئف  ئائایحئت ںیم ھٹیب رک 
�ئئ۔ئہ ائرم یھب ونسمئن ےہ ہک دیعئن یک یلہپ رئتع ںیم وئرئۃ ائہح ےک 
ا  ائاغئہی  وئرئۃ  دعب  ےک  ائہح  وئرئۃ  ںیم  رئتع  دئوئرئی  ئوئر  ا ائٰیل  ئدعبئوئرئۃ 

اجئےئ۔ ڑپئی  ائرم  ئوئرئوئرئۃ  ا ق  ئوئرئۃ 
ئائم ہب ڑپئے سج ںیم وئظ و تحیصن یک  �ئئ۔ئامنئز دیع ڑپئےن ےک دعب ا �ئ
ئاجئےئ۔ئہ ہب دیع یھب ہعمج یک رطئح وہئا اچئےئئ۔ئینعی ائس ںیم یھب ائک دئہع 

دئوئرئا ہب ڑپئا اجئےئ۔ ئھٹیب رک رھپ 
ئ٭ئ…ئ٭ئ…ئ٭

وہئات  ائامعئل  ظفل  ئ‘ئائیحئ’ئ’ئاک  ‘ ےئل  ےک  دیع  ںیہئ۔ئائس  اجئے  ےئک  ایبئن  ئاسمئل 
ولئوئں  ائی  ئ‘ئائیحئ’ئ’ئاک ظفل ری  اجئوئرئےک ںیہئ۔ئ‘ رقئابئی ےک  ئےہئ۔ئسج ےک ینعم 
رقئابئویئں ےک  ولئوئں یک  ائی  وہئات ےہ ہکبج  ائامعئل  رقئابئویئں ےک ےئل  ئیک 
یک  ائائیح  ےہئ۔ئدیع  وہئا  ائامعئل  ظفل  اک  ئٌیئ’ئ’  ‘ئ‘َھ�دْ ںیم  دحئث  و  رقئآئن  ئےئل 
ئدئا ںیہن  ا ئامنئز رصئف ریئائویجئں ےک ےئل رقمئر ےہئ۔ئج ےک ومئہع رپ ہ امنئز 
ئوئر  ا ئوئر دیع ےک امئم ولہپ  ا ئیک اجئی ہکلب ج وخئد ائین ذئائت ںیم اھبئرئی دیع ےہ 
ائی  امنئز ری  ائائیح یک  ۔ئرشئتع ے دیع  اجئے ںیہ  اپئے  ائمت  دبئرئہ  ئانئرص 
ئائم ںیم  ا ائک رطئف ج ےک  ائس ےئل رئیھ ےہ ہک اہئں  وئائےط  ئولئوئں ےک 
ئائی ولئگ ج یک دیع انم رئےہ وہئں وئائں ری ائی ںیہنج یس وبجمئرئی یک وئہ 
ائین ہگج رپ دیع رک ےک  ائین  ائانئف اعئم ںیم  وئہ  ئےس ج یک وتئقی ںیہن ل یکس 
آئائز  اتئزئہ رئںی سج اک  ائد  ائاشئن رقئابئی یک  ائس میظع  دئے رک  ئوئر رقئابئایئں  ئا
ائالئم ےک  ائامسئلی ہیلع  ائالئم ےک ائوھئں ےس رضئت  ائرئائمی ہیلع  ئرضئت 
ائےن رعمئائج  ابئوئد ںیم  وئوئِد  وئہ آئرضئتملسو هيلع هللا ىلصئےک  ئوئر رھپ  ا وہئا  ئوئوئد ںیم 

یچنہپئ۔ ئوک 
رکئوئائےئےکئےئل  وئائہ  ئہ  ئوئرئوئا ا اخئرط  یک  دئاھکئوئے  املسمئن  ل  ئآئج 
تقیقح  ئوئر  ا ہفسلف  ےک  ائس  ںیہئرگ  رکئے  وتئذئح  اجئوئر  ڑبئا  ےس  ئڑبئے 
دئوھ  ےسج  ئوئر  ا ںیہ  ےئگ  وھبئل  یہ  ائم  اک  ائس  ولئگ  ہک  ٰیتح  ائآئانئںیہ  ئےس 
طلغ  رئائر  و  ےہ  دئات  دئاھکئی  اتہک  دیع  یک  وئت  ےک  حب  ینعی  حیٰ  ُ

ائا�ن ئ‘ئ‘ئدیع 
رپ  رثئوئت  ذئی  ئوئر  ا ائاطئت  اصئب  رہ  و  ےہ  ومئدئہ  تنس  ئےہئ۔ئرقئابئی 
وک  احصئہ  ئوئر  ا یک  رقئابئی  یھب  وخئد  اسئل  رہ  ےہئ۔ئآئرضئتملسو هيلع هللا ىلصئے  ئوئائبج 
ائس  اک  رقئابئی  یک  ائائیح  دیع  رئائیئ۔ئآئرضئتملسو هيلع هللا ىلصئوک  اتئدی  یک  ائس  ئیھب 
رئائی ہک  وئتی  وئائت ےس لبق رضئت یلعؓ وک  آئپ ے  ئدئر ایخئل اھت ہک 
رئانئ۔ئآئؐپ  رقئابئی رکئے  ائس ومئہع رپ ہشیمہ  ئریمئے دعب ریمئی رطئف ےس 
ئے دیعئائائیح ےک رئوئز ہب دئےت وہئے احصئہ وک رحتئک رکئے وہئے رئائا 
ئوئر رھپ  ئدئا رکئے ا ئہک ائس دئن الہپئاکئم ائاسئن وک ہ رکئا اچئےئ ہک وئہ امنئز دیع ا

اپئایئ۔ وک  تنس  ے  ائس  ایک  ائاس  ے  سج  و  دئے  رقئابئی  دعب  ےک  ئائس 
ںیم  رظ  یک  دخئا  رئائا  آئوضئرملسو هيلع هللا ىلصئے  ہک  ےہ  رئوئائت  یک  ئرئذئی 
ئوئر  ا رکئے  ذئح  اجئوئر  ےک  رقئابئی  لمع  وکئی  اک  ائاسئن  دئن  وئائےل  ئدیعئائائیح 
ئائس اک وخئن اہبئے ےس زئائدئہ وبحمئب ںیہنئ۔ئائنب ائہ ںیم آئوضئرملسو هيلع هللا ىلصئاک ہ 
ئوقئل دئرئج ےہ ہک رقئابئی ےک اجئوئر ےک مسج اک رہ ابئل رقئابئی رکئے وئائےل ےک 
ئےئل ائک یکین ےہ و ائےس دخئا ےس ائر اپئے اک قحتسم انبئے یگئ۔ئائک ومئہع 
ئرپ آئپ ے ائی وئتع رئےن وئائولئں وک ہبنتم رکئے وہئے رئائا ہک سج ے 
ئائی ائت رئےت وہئے رقئابئی ںیہن یک ائس اک ایک اکئم ےہ ہک وئہ امہئرئی دیع اگئہ 

ئںیم آئرک امنئز ںیم ائل وہئ۔
ئائک رئوئائت ںیم آئات ےہ ہک ائک دئہع آئؐپ ے ہ رصئف وخئد رقئابئی یک 
ائین ائت یک رطئف ےس یھب ائک  ئوئر رحتئک یک رغئض ےس  ا ئہکلب زمئد اتئدی 
ئائس رقئابئی وک دمحمئ، ائس  ئوئر دئاع یک ائے ریمئے آئامسئی آئاق ! ئدئہب وگنمئا رک ذئح ایک ا

ئوئر ائت یک رطئف ےس وبقئل رئائ۔ ا ئیک آئل 
ایپئرئے  امہئرئے  رقئابئی  ہک  ےہ  وہئات  اثئت  ےس  ابمئرئہک  ائوقئائل  ئائن 
آئپ  قلعتم  ےک  سج  ےہ  تنس  ابمئرئک  ٰیفطصمملسو هيلع هللا ىلصئیک  دمحم  رضئت  ئرئوئل 
میکح  رقئآئن  ئوئر  ا دئا  ئر  رقئا ومئبج  اک  وئائب  ئوئرئاھبئرئی  ا رئائی  اتئدی  تہب  ئے 
ےہ  رئات  ائت  یک  رقئابئی  و  رپ  صخش  ائس  رہ  تحت  ئ’ئ’ئےک  ِطْیُعواْ الّرَُسوَل 

َ
أ ئ‘ئ‘ 

‘ئ‘  وئائبج وہئاجئی ےہئ۔ئرقئآئی مکح  ائائت رکئے وہئے رقئابئی  ئرئوئل دخئا یک 
ائزئل  وئرئۃ  ذئرک ےہ ویکئہک بج ہ  اک  رقئابئی  ائی  َفَصِلّ لِرَِبَّك َوانَْحْر ئ’ئ’ئںیم یھب 
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رفسئرعئائق ےیل  ےک  ابئین  رفسئرعئائقئولعئم  ےیل  ےک  ابئین  ئولعئم 
ئدئہ  ئرئا ئولعئم ابئین ےک وصحئل ےک ےیل وخئائہ اصئب ے رعئائق ےک رفس اک ا
یک  ائن  وک  وہئیئ۔ئآئپ  المئاقئت  ےس  ائرئوئیؒ  امثعئن  رضئت  ںیم  ئایکئ۔ئرئائہت 
ئوئر اپئزیئہ اجئس ائیس دنسپ آئںی ہک آئپ رضئت امثعئن ائرئوئی ےک ہقلح  ئتبحص ا
ائن ےک  ئوئر سیب اسئل رفس و رض ںیم  ئرئائدئت ںیم ائل وہئرک ائاسئب ضیف ایکئا ئا
ائن اک اسئائن  ائرتئائم ایک رکئے یتح ہک  ائےن خیش اک ےب دح  رئےہئ۔ئآئپ  ئاسئھ 
ئیھب وخئد ائاھئےئ۔ئآئرئاکئر رضئت امثعئن ائرئوئی ے آئپ وک تعلخ الئت ےس 

�ئئ( ہح�ئ دئولئی  دحمئث  ائقح  دبع  خیش  ائز  ئائایخئر  ا ئ)ئائابئر  ئ۔  ئزئا ئوئا
ئ’ ئائرئوئائحئ’ ا ئائرئوئائحئ’ئ’ئفینئ‘ئ‘ئائسی  ا ئفینئ‘ئ‘ئائسی 

رئوئز کت رضئت  �ئ  �ئ ائدئن یتشچ ؒئے  ئائس ےک دعبئرضئت وخئائہ نیعم 
ئائرئوئائح  ئوخئائہ امثعئن ائرئوئیؒ ےک اپئس ائرض وہئرک ائک ومجمئہ ایتئر ایک وئائسی ا

ئےک ائم ےس ومئوئم ےہئ۔
المئاقئت ائاقئدئر الیجئیؒ ےس  ئوئر دی دبع  ا ئد  المئاقئتئرفس دغبئا ائاقئدئر الیجئیؒ ےس  ئوئر دی دبع  ا ئد  ئرفس دغبئا

ائےن ہبصق رجنس رشتئف ےل  ئرئۂ الئت ےک وصحئل ےک دعب آئپ ےلہپ 
دی  ائدئن  یحم  رضئت  وئائں  ےئگ  ےلچ  الیجئن  ہبصق  دعب  ائہ  ئڑئائی  ا رھپ  ئےئگ 
ائن یک تبحص  ائہ  اپئچ  ئوئر رقئًاب  ا ئدبعئائاقئدئر الیجئیؒ یک دخئت ںیم ائرض وہئے 

ایکئ۔ ائافئدئہ  ےس  ائن  رک  رئہ  ئںیم 
�ئئ( ہح  مگیب  آئرئائء  اہئں  ئدئی  ائزئا ائز  ئائرئوئائح  ا ومئس  رئہم  ئائرئوئائح  ا نیعم  ئ) 

ائدئن  ایضئء  خیش  ائاتئد  ےک  رہسئوئرئدئی  ائدئن  اہشئب  اجئرکئخیش  دغبئائد  ئرھپ 
ےلمئ۔ یھب  ےس  رہسئوئرئدئی  ی�ب   ب� �

ل�ن ئائوب 
ائت ائالئی  یک  ائدئاگئر  ائتئدمحم  ائالئی  یک  ائدئاگئر  ئدمحم 

ئوئایئء  ا ےک  ربتئزئےئگئ۔ئوئائں  ئوئرئرھپ  ا دمہئائن  اصئب  وخئائہ  ےس  ئدغبئائد 
ئوئر  ا ےھت  دئےت  رئحی  وک  ینیشن  زئت  رئےہئ۔ئآئپ  ائاھئے  ضیف  ےس  ائایئء  ئو 
ئوجئم ےس انئرئہ شک رئےتئ،ئتہب مک اھکئےئ۔ئآئپ ائک ہگج تہب مک دمئت ایقئم 
ںیم  رہئائت  ےئگئ۔ئبج  ےلچ  رہئائت  ائرتئآئابئدئرھپ  دعبئآئپ  ےک  ئرئائےئ۔ئائس 
وتئآئپ زبسئوئائرئےلچ  اتئاتن دنبئان رشئوئع وہئایگ  اک  ولئوئں  ئوئر  ا ئیھب وہشمئر وہئےئگ 
صخش  اظئم  ئوئر  ا ،ئدبئدئائت  ائبل  یقش  ائدئاگئرئتہب  دمحم  ائمک  اک  وئائں  وت  ئےئگ 
رئوئز  ائک  وہئائ۔ئآئپ  رئائرئوئہت  اپئرک تہب  وئرئوئد وعسمئد یک ربخ  ئاھتئ۔ئآئپ ےک 
ائس یک  اسئانم وہئایگئ۔ئےسیج یہ  ائس ےس  وئائں  ئوئر  ا ابئغ ںیم ےلچ ےئگ  ئائس ےک 
ئرظ آئپ ےک رہچئہ ابمئرئک رپ ڑپئی وتئآئپ ےک رئب یک وئہ ےس ائس رپئےب 
ائےن  اعئی  وت  آئا  وہئش ںیم  وہئایگئ۔ئبج  ئوئرئوہئش  وہئایگئا ائرئی  رلئزئہ  ئائایئر 
ئوئر وتئہ یکئ۔ئرھپ وخئائہ اصئب یک نیقلت و رحتئک ےس آئپ یک تعیب رک ی  ا ئاگل 
ئوئر ائاسئب ضیف ایکئرھپ وخئائہ اصئب ےک  ئوئر ائل و ایعئل ےس رئک قلعت رک ای ا ئا
ئوئر  ا دئا  وئف رک  ئمکح رپ اصحئرئر ائدئائن اجئرک دتئرئس اک اکئم ےک ےیل وخئد وک 

�ئئ( ہح  ائرئی  ئائوئایئء  ا ئ)ئنیعم  اپئیئ۔  وئائت  ئوئںیہ 
ئدئائیگ ا یک  ئدئائیگئج  ا یک  ئج 

ئوئر انمئک ج اجبئائےئ۔ئرھپئزئائرئت  ئابئآئر وخئائہ اصئب ہکم ہمظعم ےچنہپ ا
ونئرئہ  دمئہن  کت  دمئت  ائک  ئوئر  ا ےئگ  ےلچ  ونئرئہ  دمئہن  ےیل  ےک  ائیبؐ  ئرئوئۃ 
وہئیئ۔ئرئوئل  بیصن  زئائرئت  یک  ائہلؐ  رئوئل  ںیم  وخئائب  رئےہئ۔ئوئںیہ  ئںیم 

رئائائ: ے  ئائہلؐ 
ئ‘ئ‘ئائے نیعم ائدئنئ! وت امہئرئے دئن اک نیعم ےہئ۔ئدنئوئاتئن یک وئائت 

ںیم  رئزئنی  رکئ۔ئائس  ائاقئت  ںیم  ائری  اجئرک  وہئیئ۔ئوئائں  وئائےل  ئریتئے 
ائالئم اک ہبلغ وہئاگئ۔ئ’ئ’ ئرف اک تہب ہبلغ ےہ ۔ئریتئے اجئے ےس 

دئن ےک ےیل  دئوئِت  دمئہن ونئرئہ ےس  آئپ ے  انبئء رپ  وخئائب یک  ئائس 
ایکئ۔ دصق  اک  اجئے  رہشئائری  ےک  ئدنئوئاتئن 

�ئئ( ہح  مگیب  آئرئائء  اہئں  ئدئی  ائزئا ائز  ئائرئوئائح  ا ومئس  رئہم  ئائرئوئائح  ا نیعم   (  

ائین زئدئیگ ںیم دعتمئد ج ےیکئ۔ئائری ںیم ایقئم ےک  ئوخئائہ اصئب ے 
ئدعب یھب ہکم رکمئہ ںیم ج ےک ےیل اجئا رکئے ےھتئ۔

ائری کت ائری کتئدمئہن ےس  ئدمئہن ےس 
ئوئر وئائں رضئت  ئس وخئائہ اصئب خل ےئگئ۔ئخل ےس ائوہئر اک رئخ ایک ا
ےئگ  ےلچ  اتلمئن  ےس  وہئےئ۔ئرھپئوئائں  ائرض  یھب  رپ  زمئائر  ےک  شخبؒ  جنگ  ئدئائات 
ےلچ  دئیل  دعب  ےک  یکئ۔ئائس  ائل  اہمئرئت  ںیم  زئابئن  یک  دنئوئاتئن  ئوئر  ئا
ائدئن ایتخبئر اکئیکؒ وکئدئوئت دئن یک  ائےن رمئد رضئت بطق  ئےئگئ۔ئدئیل ںیم 
دئیل ںیم آئپ ےک تہب  ئوئر  ا ائوہئر  ائس ےک ہک  ابئوئوئد  ئوئر  ا دئائرئی وئیپ  ئذئہ 

انئ۔ ائری  رمئز  ائان  ے  ےھتئ،ئآئپ  دمئدئاگئر  و  اعئوئن  ئےس 
ہلصیف ہلصیفئدئائدنمئائہ  ئدئائدنمئائہ 

ںیم  ائت  یک  ائولئیک  وطئائف  رئری  ںیم  زئائہ  ےک  اصئب  ئوخئائہ 
یھتئ۔ئاملسمئن  وہئی  انبئی  رئائت  ائگ  ائگ  ائین  ے  ئاھتئ۔ئدنئوئرئائاجئؤئوئں 
ت  ےھتئ۔ئدنئوئاتئن  ربخ  ےب  ےس  دئای  و  ئوئرئدئن  ا اکشئر  اک  امسپئدئیگ  ئائاشئرئو 
ئرپئیت یک آئائاگئہ اھتئ۔ئائن ائائت ںیم دئوئِت دئن یک ائائت ےک ےیل ائری اک 
امئم  ائریئےس  اک وبثئت ےہ ویکئہک  ائرلئائے وہئے  آئپ ےک اصئب  ئائاخئب 

اھتئ۔ رئانئآئاسئن  رئائہط  ےس  ئرئری 
وعسمئد وئرئوئد  ںیم  وعسمئدئائری  وئرئوئد  ںیم  ئائری 

دئرئت ےک اسئے ںیم  ائک  دئائل وہئے وت  ائری ںیم  ئوخئائہ اصئب 
ئایقئم رکئا اچئا وت ائک صخش ے آئپ وک وئائں ےس ائاھ دئا ہک ہ ہگج صتخم ےہئ۔ئرھپ 
‘ئ‘ئآئا اسئرئ’ئ’ ائی ےک انئرئے رئوئشک وہئےئ۔ئائس وئت  ئآئپ ائک اتئائب 
ئوئرئائن رپ تہب ےس  ئتہب ےس ت اخئے ائس اسئر ےک انئرئے ومئوئد ےھت ا
ئڑچئائوئے ڑچئےت ےھتئ۔ئویٹئں اکئوشئر حب و ائم انسئی دئات اھتئ۔ئذئیب بصعت 
ئیک انبئء رپ رئونئں ے وخئائہ اصئب وک اتئائب ےس لسغ و وئو رکئے ےس عنم 
اپئی  ائک اھئلگ ںیم  اتئائب ےس  اخئدئم وک  ائےن  دئائ۔ئوخئائہ اصئب ے  ئرک 
اپئی کشخ وہئایگئہکلب  امئم  اتئائب اک  اپئی رھبئا وت  اخئدئم ے  ئائے وک اہئ۔ بج 
ویحئائن  و  ائاسئن  امئم  ےس  وہئایگئ۔ئسج  دعمئوئم  اپئی  یھب  ےس  ائولئں  دئی  ئدئرگ 
ئاتئرث وہئےئ۔ئہ دئھک رک رہش ےک ابئائرث رئرکئدئہ آئپ یک دخئت ںیم ائرض وہئے 

ائالئم یھب وبقئل ایکئ۔  ابئائرث ے  ائک  ائیگئ۔ئائن ںیم ےس  ئوئر اعئی  ئا
�ئئ( ہح  ئائرئوئائح  ا ومئس  رئہم  ئائرئوئائح  ا نیعم   (  

دئوئت  یک  ائالئم  ئرئائوک  ھ�و
� پ� � رئائے  ائری  دئوئت ئائمک  یک  ائالئم  ئرئائوک  ھ�و
� پ� � رئائے  ائری  ئائمک 

اخئتف یک  ئوئرئآئپؒ  اخئتفئا یک  ئوئرئآئپؒ  ئا
وہشمئر  ےس  ائم  ےک  ئرئا  ھ�و

� پ� � رئائے  و  وچئائن  رئائج  ائریئرپئوھئی  ئائمک 
ائری ںیم آئدم  ائرہ یھتئ۔ئائس ے وخئائہ اصئب یک  وئائدئہ ملع وجنئم یک  ئاھتئائس یک 
رمئد  اک  الفئں ہیلح  اتبئا ہک  ائری وک  ائمک  ئرئا  ھ�و

� پ� � ائےن ےٹیب  اسئل لبق  ابئرئہ  ئےس 
وئہ ہیلح  ئرئا ے  ھ�و

� پ� � اگئ۔ئرئائے  رئابئدئی اک ابئث ےنب  ئقح اہمتئرئی وکحئت یک 
ئھک رک ہگج ہگج اجیھبئہک اہئں یھب ےلم ائےسئرئاتئر رک ائائرگئائہل اعتئٰی ے آئپ 
ئرئا  ھ�و

� پ� � ائس یک ربخ  وت  وہئا  رئوئامن  وئائہع  ئا  وئا اتئائب  رئاھکئ۔ئنکیل بج  ئوک وفحمئظ 
وئیہ صخش ےہئ۔ئائس ے  ائں اجئن یئگ ہک ہ  ئوئر  ا ائں کت چنہپ یئگ  ائس یک  ئوئر  ئا
ئائےن ےٹیب ائمک ائری وک اہ ہک ائس صخش ےس ت ائانھ ہکلب ائس وک وخئش رئےن 

رکئائ۔  وکئش  ئیک 
ئرئا وک وخئائہ اصئب یک آئدم ائک آئھک ہ اھبئیئ۔ئائس  ھ�و

� پ� � ئرغئہک رئائے 

وئبس وئبسئائم  ئائم 
ائانئس  اھتئ۔ئوئائم  ائدن  اطلسئن  بق  ائوئر  نسح  ائدئن  نیعم  ائم  اک  ئآئپ 
وئائدئائدج  ےک  ںیہئ۔ئآئپ  وہشمئر  ےس  رعئف  ےک  وئائز  رغئب  وخئائہ  آئپ  ئںیم 
اھتئ۔ئآئپ  وئر  ائہ  ی  ی  ائم  اک  ائدجئہ  وئائدئہ  ائوئر  نسح  ائدئن  ایغئث  وخئائہ  ائم  ئاک 
ہفیلخٔ  ےس  رطئف  یک  رتحمئم  وئائد  بس  ہلسلس  اک  دیئےھتئ۔ئآئپ  ائرطئنی  ئبی 

ےہئ۔ اجئاتلم  ؓئےس  یلع  رضئت  ئرئائدئدئائائدئرئوئلؐ 
ئوئائد رتحمئم رضئت ائائم نیسحؓ یک لسن ےس ائوئر وئائدئہ رتحمئہ رضئت ائائم نسحؓ یک 
ئلسن ےس ںیھتئ۔ئآئپ اکئوئائد رتحمئم یک رطئف ےس ہلسلس بس ہ ےہئ:ئنیعم ائدئن 
ائرئائمی نب  ائزعئز نب دی  ائدئن نب دی دبع  ائدئن نب دی مجن  ئنب دی ایغئث 
ائائم یلع  ابئرق نب  ائائم دمحم  ائائم رفعج اصئدئق نب  ائائم ومئی اکئم نب  ئدیئائوئس نب 

ائائم نیسح نب رضئت یلعؓ ائاعئدبئن نب  ئزئن 

ئائش ئائشئدیپ ئدیپ
ائرئس ےک العئہ رئائاسئن  �ئئھ وکئکلم  �ئ �ئ �ئئرئبج  �ئ  آئپ یک دیپئائش 
اجئات  اہ  رجنسئ’ئ’ئیھب  ‘ئ‘ئریپِ  وک  آئپ  ےس  انمئتب  وہئیئ۔ئائی  رجنسئںیم  ہبصق  ئےک 
ائین  آئپ وکئ‘ئ‘ئریپِ رجنسئ’ئ’ ہہک رک  ائابئل ے  دئرئا ںیم العئہ  ابئگ  ئےہ اسیجئہک 

ےہئ۔ ایک  ائاہئر  اک  ئدیقعئت 
رئتیب و  میلعت  رئتیبئائدتئائی  و  میلعت  ئائدتئائی 

ابئائرث صخش  ئوئر  وئائد رتحمئم اتئرئا ائدئن نسح یتشچ ےک  ئرضئت وخئائہ نیعم 
میلعت  ائدتئائی  ےس  ںیہی  ئوئر  ا زگئرئا  ںیم  رئائاسئن  نپچب  اک  اصئب  ئےھتئ۔ئوخئائہ 
دمئرئہ  وک  آئپ  ےیل  ےک  میلعت  زمئد  ںیم  �ئئھ  �ئ�ئ دعب  ےک  یکئ۔ئائس  ئائل 
آئپ  ئدئا ایگئ۔ئبج آئپ یک رمعئدنئرئہ اسئل وہئی وت  دئائل رکئوئا ئاشئوپئر ںیم 
وئائدئہ رتحمئہ یھب ائےن  ئےک ر ےس ابئپ اک اسئہ ائھ ایگئ۔ئھچک رعئہ دعب آئپ یک 

اجئںیئ۔ ےس  یقیقح  ئاخئق 
ابئابئی ابئابئیئہشٔ  ئہشٔ 

وک  آئپ  اک  سج  اکس  رئہ  ہ  احبئل  ہلسلس  یمیلعت  دعب  ےک  وئائت  یک  ئوئائدئن 
ائک  ئوئر  ا ابئغ  ائک  وئائد رتحمئم ےک رئہک ںیم وخئائہ اصئب وک  دئھ اھتئ۔  ئتہب 
ےگلئ۔ زگئائرئے  ںیم  اھبئل  دئھک  یک  ابئغ  وئت  زئائدئہ  ائان  یلمئ۔ئآئپ  یکچ  ئن 

وصحئل اک  اظئرہئی  وصحئلئولعئم  اک  اظئرہئی  ئولعئم 
رصمئوئف  ںیم  اھبئل  دئھک  یک  ابئغ  ائےن  اصئب  ایگئ۔ئوخئائہ  زگئرئات  ئوئت 
ئرئےہئ۔ئائک رئوئز ائک ذجمئوئب زبئرئگ اک وئائں ےس زگئر وہئا ائوئر آئپ ےس ھچک اھکئے 
امئل  وہئے  رکئے  لمع  ئرپ  تنھر  فلا  السائل  اما  و  ے  ایکئ۔ئآئپ  بلط  ےیل  ئےک 
ئدیقعئت ےس ھچک رئے شیپ ےیکئ۔ئذجمئوئب وک آئپ یک دیقعئت ائوئر ائاسئن تہب 
ئدنسپ آئائ۔ئائس ے دنچ رئے ائان اعئب دئن اگل رک وخئائہ اصئب وکئاھکئے ےک ےیل 
ئوئائس دئےی ےسج وخئائہ اصئب ے وبقئل ایک ائوئرئائن اک اھکئا یہ اھت ہک وخئائہ اصئب 
ئےس العئق دئای ائگ وہئےئگ ائوئر یبلق ائت رسکی دبئل یئگ ائوئر رہ دئایئوئی زیچ ےب تقیقح 
ئےن یگلئ۔ئآئپ ے زئائِد رئائہ عمج ایک ائوئرئرمئدن و اخئرئائیک رطئف رئتِ رفس ابئدئائ۔

 رمئدن ںیم آئپ ے رقئآئن رکئم ظفح ایکئ۔ئدحئثئ،ئریس ائوئر ہقف ںیم ائق 
ئوہئے ائوئر ولعئم اظئرہئی ےھکیسئ۔ئرمئدن ںیم وہشمئر اعئم رشئف ائدئن ؒ ائوئر رھپ اخئرئا ںیم 

ئخیش اسئم ائدئنؒ ےس ولعئم دئہی ائل ےیکئ۔ 
ہح�ئئ( نسح  ائدئن  ئائم  ا دی  ائز  ائرئی  ئائوئایئء  ا ئ)ئنیعم 

 

ئاسئوتئں دئی ےک دجمئد رضئت وخئائہ نیعم ائدئن نسح یتشچ ائریئؒی
اشبئرئتئ( ائدم  ئ)ئابئل 
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ائس رطئح  ائام  اک  رئزئد رگج ویپئد رضئت وبنئت انئہملسو هيلع هللا ىلص  ‘ئ‘ئائے  ئرئائا ہک 
ئرپ ےہ ہک وت ائس دئرت کین ائرت وک امہئرئے وئر رظ نیعم ائدئن نسح رجنسئی ےک 

ائےئ۔ئ’ئ’ ںیم  اکنئح  ئدق 
دئن رپ اظئرہ ایکئ۔ئآئپ ے رئائا  وئائہع وخئائۂ  ائدئن ے ہ  ئدی وئہہ 
ائولئۃ  و آئہ  ئائم ہیلع  ا ائرئہچ ریمئی رمع آئر وہئی ےہ رگ ہکبج رضئت دی  ئہک 
اکنئح ےک  ائس  آئپ  ائاکنئر ںیہن رکئاتئ۔ئانئہچ  ،ئںیم  ائائرئہ ےہ  اک یہ  ئوئائالئم 

رئےہئ۔ زئدئہ  کت  اسئل  اسئت  ئدعب 
�ئئ( �ئ ہح  ائدئن  ئائم  ا دی  ائز  ئائوئایئءئائرئی  ا ئ)ئنیعم 

ئدئوئرئی ائدئی ی ی ائة ائہل ےس وہئی ۔ئسج اک وئائہع وئں دئرئج ےہ ہک
وخئائب  وک  اعئمملسو هيلع هللا ىلص  رئوئر  رضئت  بش  ائک  ے  اصئب  ئ‘ئ‘ئوخئائہ 
ائک تنس  امہئرئی وتنسئں ےس  وئر رظئ! وت ے  ائے  رئائا ہک  دئاھ ہک  ئںیم 
دیقئی  یک  رئائہ  ائک  ے  اطخئب  کلم  �ہلی 

ٹ ب� � ہعلق  ائمک  ےہئ۔ئائافتئًا  یک  ئرئک 
ئیٹ آئپ یک دخئت ںیم شیپ یک وت آئپ ے ائےس ائالئم یک دئوئت دئی ۔ئوبقئل 
ایکئ۔ اکنئح  ے  آئپ  ےس  ائس  ئوئر  رئاھکئ۔ئا ائہل  ائة  ائم  اک  ائس  دعب  ےک  ئائالئم 

ائک یٹ دیپئا وہئےئ۔  ئوئر  ا دئوئوئں ویبئوئں ےس آئپ ےک نیت ےٹیب  ئائن 
ںیہئ۔ئنج  ائدئن  اسئم  خیش  ئوئر  ا ائدئن  رخف  ائوبئدیعسئ،ئخیش  خیش  ےکئائم  وٹیبئں  ئنیت 
ا  ہ ونیتئں ی ی تمصع ےس یہ ےھت  اجئات ےہ ہک  اپئا  ائالئف  ابئرئہ ںیم  ئےک 
ائدئن  ئوئر خیش اسئم  ا ائدئن  ئوئر خیش رخف  ا ائوب دیعسئی ی تمصع ےس  خیش  ئرصئف 
ائہل ےک نطب ےس دیپئا  ائة  ئوئر یٹ اکئائم ی ی ائظ امجئل اھت و  ا ائہل ےس  ئائة 

ئ۔ ئوہئںی
�ئئ(  ہح�ئ مگیب  آئرئائء  اہئں  ئدئی  ائزئا ائز  ئائرئوئائح  ا ومئس  رئہم  ئائرئوئائح  ا )ئنیعم   

ئت ئا ئتئو ئا ئو
�ئ�ئ رئس یک رمع ںیم  �ئئھ وک  �ئ �ئ �ئ رئبج  وئائت رئوئز دئو ہبنش  ئآئپ یک 
ئوہئیئ۔ئوہشمئر ےہ ہک وخئائہ ائریئیؒ  یک وئائت ےک دعب آئپ یک اشیپئی رپ ہ شقن 
یک  ائہل  بیبح  اک  ائہل  ہئ’ئ’ئ)ئینعی  ٰ

ہ مات فی حب الّل
ٰ
‘ئ‘ھذا حبیب الّل ہک  وہئا  ئاظئرہ 

دئای ےس ایگئ(ئ۔ ئتبحم ںیم 
�ئئ( ہح�ئ دئولئی  دحمئث  ائقح  دبع  ومئولئی  ائز  ئرئدئو  ا ئائایخئر  ا ئ)ئائابئر 

دئن وہئےئ۔ اگئہ ںیم  ائاقئت  ائین  ائری ںیم یہ  ئآئپ 

ائہل ائہلئائالئق  ئائالئق 
ئوئر  ا ائدئرہ  اصئم  ائہل ےس فصتم ےھتئ۔ئآئپ  ائالئق  ئآئپ تہب ےس 
ئوئر  رکئےئ۔ئا ئدئا  ا وئائل  رئےتئ۔ئرئوئزئائہ  ابئوئو  وئت  ےھتئ۔ئرہ  ائلی  ئاقئم 

ڑپئائرکئےئ: رعش  ہ  ائرث  ئوئر  رئےتئ۔ئا وئرئدئرئائے  اک  رشئف  ئدئرئوئد 
رئریئد وچئرپئدئہ  ئوخئرئوئائں 
ریمئد ںینچ  ائں  شیپ  ئاعئاقئں 

وہئاتئ: رپ  زئابئن  ائرث  رصمئع  ہ  ئوئر  ئا
وبئد ائت  ائز  ہ  اکینئں  ئتبحص 

ئت ئتئافی ئافی
ےس  ںیم  نج  رئائے  رحتئر  رئاسئل  و  افیئت  دعتمئد  ے  ئآئپ 
ئرئ،  ائرئا جنگ  ائرئَوئیئ(ئ،  امثعئن  وخئائہ  وفلمئاظئت  ئائرئوئائحئ)  ںیہئ:ئائسی ا ہ  ئدنچ 
ئرئائولئائنی  ائرئا ئدئلی ائاعئرئنیئ، رحبئائاقئقئ، وفلمئاظئت وخئائہ نیعم ائدئن یتشچئ، 
دئوئائن  وخئائہ نیعم ائدئن یتشچئ،  وئوئدئہئ، املکئت  رئاسئہ  ئ)�ئئوطئطئ( وتکمئابئتئ، 

وئریئہ یتشچ  ائدئن  ی�ن  مُع�

ائرئی رعش ہ ےہئ: ائک  اک  دئوئائن  ئآئپ ےک 
ن  دئدم  ی  ینیعم  ائدئر  ائدقئس  رئوئح  دبئم  ئدئم 
دئم اثئی  ٰیسیع  رگ  دئائم  ئیم 

ئرئہمئ:ئرہئدئم رئوئح ائدقئس وک نیعم ےک ائدئر وھپئاکن اجئرئا ےہئ،ئےھجم وت ملع 
ئںیہن ہک ہ ویکئں ےہ رگ ںیم یسیع اثئی وہ ایگ وہئںئ۔

�ئئ( �ئ وئائزئہح�ئ رغئب  یتشچ  ائدئن  نیعم  وخئائہ  ئ)ئدئوئائِن 
ئ٭ ئ٭ئ…ئ٭ئ…

ئے ائک اجئدئوئر وک یھب آئپ ےک اقمئہل ےک ےیل وجئائا نکیل وئہ اجئدئوئر تخس 
ئرئا  ھ�و

� پ� � وہئایگئ۔ئرئائے  املسمئن  وہئرک  اتئرث  ےس  ئوئرئامئائت  ا رئا  ئد  ائرمئا و  ئائاکئم 
وئہ رہ دئم  اسئزئںی ںی نکیل  ئوئر  ا آئزئائے  ئوئر یھب تہب ےس ڈنکھتہئے  ا ئے 
وئہ ےس آئپ وک وت اصقنئن ہ اچنہپ اکس نکیل آئپ ےک  رئائ۔ رئب یک  ائاکئم  ئرپ 

اچنہپئاتئ۔ ائذئائںی  یک  رطئح  رطئح  وک  ئرمئدئوئں 
ائےس  ے  ائس  نکیل  دئی  دئوئت  یک  ائالئم  وک  ئرئا  ھ�و

� پ� � رئائے  ے  ئآئؒپ 
ئوبقئل ہ ایکئ۔ئائک رئوئائت ےک اطمئق آئپ ےک یس رمئد ےک اسئھ ائائاصئی 
ئرئائےک اپئس ائس رمئد یک افسئرئش  ھ�و

� پ� � ئوہئی وت آئپ ے رپئوھئی رئائج رئائے 
وئہ  ہک  ئوئرئاہ  ا ےیک  ائامعئل  ائافلئظ  ائزئاب  تہب  ے  رئائج  رپئوھئی  رپ  ۔ئسج  ئیک 
ئآئپؒ وک ائری ےس ولکنئائدئے اگئ۔ئبج آئپ وک ائس ابئت یک ائالئع یچنہپ وت آئؒپ 
ئرئا وک زئدئہ رئاتئر رکئےک املسمئوئں وک دئے دئائ۔ئس  ھ�و

� پ� ئے رئائا ہک مہ ے �
ے  وغئرئی  ائدئن  اہشئب  ںیم  �ئئھ  �ئ �ئ ئوئر  ا وہئی  وپئرئی  وگشیپئی  یک  ئآئپ 
ائرعئوئف  رئائج  رپئوھئی  ئوئر  ا وہئی  ائل  حتف  وک  املسمئوئں  ئوئر  ا ایک  ہلمح  ئدئوئابئرئہ 

ایگئ۔ ئرئائرئاتئرئوہئرکئائرئا  ھ�و
� پ� � ئرئائے 

�ئئ( �ئ ہح  ئائرئوئائح  ا ومئس  رئہم  ئائرئوئائح  ا نیعم  ئ) 

ائشم ےک قلعتم وگشیپئی ائدئن  ائشم ےک قلعتم وگشیپئیئاطلسئن سمش  ائدئن  ئاطلسئن سمش 
ئوئر خیش اہشئب  ا ائدئن رکئائی  ئوئدح  ا ائدئن یتشچ خیش  رئوئز وخئائہ نیعم  ئائک 
ائدئن  سمش  وئائں  ائاچئک  ہک  ےھت  رئا  رشتئف  اسئھ  ےک  رہسئوئرئدئی  ئائدئن 
وخئائہ  وت  زگئرئے  ےس  وئائں  ےیل  ںیم  ائھ  امئن  ریت  ںیم  رغصئین  ائین  ئائشم 
ائاس  وہئاگئ۔ئانئہچ  اکئابئدئائہ  دئیل  رئائا ہک ہ ہچب  ڑپئی وت  ائن رپ  ئاصئب یک رظ 

وہئائ۔ ئیہ 
�ئئ( �ئ ہح  ئائرئوئائح  ا ومئس  رئہم  ئائرئوئائح  ا ئ)ئنیعم 

ئد ئا ئو ئا ئر ئو ئںئا ئا ئدئائد ئا ئو ئا ئر ئو ئںئا ئا ئائد
وئہہ  دی  ئرئوئہ  دئا ےک  ائری  ائدئی  ںیئ۔ئیلہپ  ائدئائں  دئو  ے  ئآئپ 
ئائدئن دمحم دہشمئی یک یٹ ی ی تمصع ےس وہئیئ۔ ائس اک وئائہع وئں ےہ ہک دّیس 
زئائدئے ےس رکئا اچئےت ےھت  ائین یٹ اک اکنئح یس زبئرئگ  ئاصئب ومئوصئف 
اھتئ۔ئائی رکف ںیم ےھت ہک  رئا  ائق ںیہن ل  ائین یٹ ےک  ائںیہن وکئی یھب  ئرگ 
ئوئر  ا آئے  ںیم  وخئائب  یک  اصئب  دی  اصئدئؒق  رفعج  ئائم  ا رضئت  رئائت  ئائک 

 ئاعئیم ائدئب ےس ائاخئب

ئدئوئِر دجئد ےک رعئی رعشئائء
 

ئ( ئ(ئء �ئئء �ئ �ئ �ئ�ئ �ئ �ئ �ئ ئات ئاتئء �ئئء �ئ �ئ �ئ�ئ �ئ �ئ �ئ ئدئیئ) ئو ئابلئر ا ئدئیئ)ئومحمئدئاسئی  ئو ئابلئر ا ئومحمئدئاسئی 
ےک  ینسح  کب  ئنسح 
دیپئا  ںیم  ئےٹیبئےھتئ۔ئاقئرہئہ 
ئوہئےئ۔ئاسئت اسئل یک رمع ںیم وئائدئہ 
ئاک اسئہ ر ےس ائھ ایگئ۔ئائںیہن وئی 
دئائل رکئائا ایگ اہئں  ئائوکئل ںیم 
ےلکنئ۔ئائےن  رک  نب  ائرس  ئےسئوئی 
ئوطئر رپ رعئب رعشئائء ےک الکئم اکئاطمئہع 

یک  ائامسئلی  دخئو  ںیم  �ئئء  ےئکئ۔�ئ�ئ�ئ ائوئرئدعتمئدئائاعشئرئظفح  رئےہ  ئرکئے 
�ئئء ںیم رجیم رئل  �ئ�ئ�ئ ائوئر  ئدخئت ںیم ائرض وہئے و ائںیہن رصم ےل آئے 
ائیہ ےک  اک رہسئا  و دجتئد  ائایئء  ائرعئی ےک  ائز وہئےئ۔ئرعئی  رپ  ئےک دہعئے 
ائزعئ،ئائوبئرئائسئ،ئرئیئ،ئرغئائی  ائنب  اپئہ رعشئائء الثم  ئر ہپ ےہئ۔ئابئرئوئدئی ے دن 
‘ئ‘ئاتئرئائت  اتکئب  ائک  یک  ےھتئ۔ئائن  اتئرث  ےس  ائن  ائوئر  ایک  ظفح  الکئم  اک  ئوئریئہ 

ےہئ۔ لمتشم  رپ  وصحئں  اچئر  و  ےہ  ئائابلئرئوئدئیئ’ئ’ 
ریبئوئت  ئرئائرعئۃ  ۔ئوبطمئہ دئا ائزئائت  نسح  ائرعئیئ’ئ’ئؤئافلئدم  ئائدئب  ا ‘ئ‘ئاتئرئخ  ئ)ئاتکئب 

�ئئ( �ئ �ئ ،ئ �ئ �ئ �ئ ئ۔ئص �ئئء �ئ �ئ �ئ ئانئنئ۔

خلد فی  لیس  ما  علی  الاموُر  تاتی 

الاحایین بعِض  فی  الظّنُ  یُخطئ  و 

ائاسئن وصتئر یھب  ئوئاقئت ائےس ائائت دیپئا وہ اجئے ںیہ ہک نج اک  ا ئضع 

ائاسئن اک امئن یھب طلغ وہ اجئات ےہئ۔ ئوئاقئت  ا ئوئر ضع  ا ئںیہن رک ات 

منزعۃ الامر  یعد  لم  اذا  حتی 

مکنون غیر  امرا  الشر  اصبح  و 

ئاہئں کت ہک بج اعئہل ائوھئں ےس لکن ایگ ائوئر رش لھک رک اسئےن آئایگئ۔

شیمی من  و  باسمی  ھتفوا  اذا  اجبت 

الاظانین وتحقیق  الولاء  صدق 

دئوئیت اھبنئا  وئرئا ائرض وہ ایگ ویکئہک  اکپئرئا وت ںیم  ائم رکیل  ئائوہئں ے ریمئا 

ےہئ۔ اعئدئت  ریمئی  دئاھکئا  رک  چس  وک  ائدیمئوئں  وئائہت  ےس  ائےن  ئوئر  ئا
عواقبہ فی  فکر  للمرء  کان  لو 
طبع لا  و  ص  حر  اخلاقہ  شان  ما 

ئائر ائاسئن وک ائاجنئم یک رکف وہ وت ائس ےک ائالئق ںیم رحئص و عمط دئائل ہ وہئ۔
الاسی اخو  یسام  ان  البلیۃ  من  و 
جماد غیر  ھو  و  التجلد  رعی 

ئہ تہب ڑبئی آئزئائش ےہ ہک ائک زمغ دئہ وک ربص ےک ےئل وبجمئر ایک اجئے 
وئہ رھتپ اک انب وہئا ںیہن ےہئ۔ ئائائہک 

مفجعۃ الحرب  قلت  قومی  نصحت 
مظنون غیر  امر  تاج  ربما  و 

ئوئر اہ ہک ڑلئائی ےس تہب اجئی و ائی اصقنئن  ا ائین وقئم وک اھجمسئا  ئںیم ے 
وئمہ و امئن یھب ںیہن وہئاتئ۔ ائاس ہجیتن اتلکن ےہ سج اک  ئوئاقئت  ا ئوئر اسب  ا ئوہئات ےہ 

مکابرۃ شبوھا  و  فخالفونی 
اطاعون لو  بقومی  اولی  کان  و 

ائالعئن گنج  ئوئر دض رکئے وہئے  ا ائوہئں ے ریمئی ابئت ہ ائی  ئنکیل 
ائن ےک ےئل رتہب وہئاتئ۔ ہ  ائن ےتیل وت  ابئت  وئہ ریمئی  ائر  دئا  ئرک 

) ریصن  ائدم  ئوئس  ا ئ)ئرمئہل 

ائلض اقئرئنی  رئائے  ئائالعئن 
ئ)ئدئای یک رہ زئابئن ںیم رٹلئرچ ینعی ائدئب اپئا اجئات ےہ ۔ رئوئزئائہ ائلض 
اقئرئنی  ائاخئب  ائک  ےس  ائدئب  ےک  زئابئوئں  فلتخم  یک  دئای  اگئےہ  ئاگئےہ 
آئائز ایک  اک  ائس  ائدئب ےس  رعئی  ۔  رئات ےہ  ائرئائدئہ  اک  ئےک ےئل شیپ رکئے 
ئاجئرئائےہئ۔ ائدیم ےہ اقئرئنی ائےس دنسپ رکئں ےگ ۔ آئپ یھب دئای یک یس زئابئن 
ئےک ائدئب ےس وئائف وہئں وت ائس اک ومنئہ رصتخم اعتئرئف ائرئدئو رئہم ےک اسئھ 
ائےس ائل ایک اجئے اگ ۔ئ( ائائت ںیم  ائہل آئدنئہ  ۔ئائاشنئء  ئںیمہ وجئائںی 
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ئںیم ںیم ائہل ےس ائدیم رکئات وہئں ہک وئہ زگئہت ائک اسئل ائوئر آئدنئہ ائک اسئل ےک 
ئانگئوہئں اک افکئرئہ وہ اجئے اگئ، ائوئر ائہل ےس ہ یھب ائدیم رکئات وہئں ہک وئم اعئوشئرئہ  

ائک اسئل ےکئانگئوہئں اک افکئرئہ وہ اگئ۔  رئوئزئہ زگئہت  ائرحئائم (  اک  ئ) دئس رحمئم 
ربمنئ:�ئ�ئ�ئ�ئئ( دئائؤئدئ،ئدحئث  ائی  ئ)ئنن 

ائلیئ:ئ۔ ایقئم  رئائت  یک  ئدیع 
َم  َقا َمْن  َقاَلئ:        َم 

َ
َسّل َو َعَلْیِہ  ُہ 

ٰ
لّل ا ی 

َ
َصّل ِبّيِ 

َ
لّن ا َمَۃ،       َعِن  َما

ُ
أ بِي 

َ
أ َعْن 

۔ ُب لْقُُلو ا ُت  تَُمو یَوَْم  َقْلُبُہ  یَُمْت  ِہ،       لَْم 
ٰ
لِّل ُمْحَتِسًبا  یِْن  لِْعیَد ا لَْیَلتَِي 

ئیبن ائرکئم یلص ائہل ہیلع وئمل ے رئائائ:  و صخش دیعئن یک رئائوتئں ںیم وئائب 
ئیک تی ےس ائہل یک ابعئدئت رکئے اگئ، وت ائس اک دئل ںیہن رمئے اگ سج دئن دئل 

ئرمئدئہ وہ اجئںی ےگئ۔       )ئنن ائنب ائہئ،ئدحئث ربمنئ:�ئ�ئ�ئ�ئئ(
رئوئزئہئ:ئ۔ دئن  ےک  ئدیع 

یَوَْمیِْن  فِي  َم  َصوْ لَا  َو َعْنُہ  ُہ 
ٰ
لّل ا َرِضيَ  رِّيَ  لُْخْد ا َسِعیٍد  بَا 

َ
أ َسِمْعُت  ئ• 

بَْعَد  لَا  َو  ، ْمُس 
َ

لّش ا تَْطُلَع  ی 
َ
َحّت ْبِح  لّصُ ا بَْعَد  َۃ  َصلَا لَا  َو  ، لْأَْضَحی  ا َو لِْفْطِر  ا

تَْغرَُب ی 
َ
َحّت لَْعْصِر  ا

ائائیح  ائوئر دیع  ائہل ہنع ےس انسئائوئر دیعئائرط  ائوب دیعس دخئرئی رئی  ئںیم ے 
ئےک دئوئں ںیم رئوئزئہ رئان اجئز ںیہن ےہ ائوئر حب یک امنئز ےک دعب وئرئج ےنلکن کت 

ئائوئر رصع یک امنئز ےک دعب وئرئج ڈئوئےنب کت وکئی امنئز اجئز ںیہنئ۔ 
�ئئ(          )ئحیحص اخئرئیئ،ئدحئث ربمن�ئ�ئ�ئ

َمَع  لْأَْضَحی  ا َم  یَوْ لِْعیَد  ا َشِھَد  ُہ 
َ نّ

َ
أ  ، ْزَھرَ 

َ
أ ْبِن  ا لَی  َموْ ُعَبْیٍد  اَبُو 

 ، َس  ا
َ
لّن ا َخَطَب  ثُّمَ   ، لُْخْطَبِۃ  ا َقْبَل  ی 

َ
َفَصّل َعْنُہ  ُہ 

َ
لّل ا َرِضيَ  ِب  ا

َ
لَْخّط ا ْبِن  ُعَمرَ 

کُْم  نََھا َقْد  َم 
َ
َسّل َو َعَلْیِہ  ُہ 

ٰ
لّل ا ی 

َ
َصّل ِہ 

َ
لّل ا َل  ُسو َر ّنَ  إِ  ، ُس  ا

َ
لّن ا ّیَُھا 

َ
أ یَا  ئ:     َفقَاَل 

 ، ِمُکْم  ِصَیا ِمْن  کُْم  فِْطِر َفَیوُْم  ُھَما  َحُد
َ
أ ا  ّمَ

َ
أ  ، یِْن  لِْعیَد ا یِْن  َھَذ ِم  ِصَیا َعْن 

۔ نُُسِکُکْم  ِمْن  َن  کُُلو
ْ
تَأ ٌم  َفَیوْ َخُر  لْآ ا ا  ّمَ

َ
َوأ

ئائنب ائزئرہ ےک الغئم ائوب دیبع ے ایبئن ایک ہک وئہ رقب دیع ےک دئن رمع نب اطخئب 
ئرئی ائہل ہنع ےک اسئھ دیعئاگئہ ںیم ومئوئد ےھتئ۔ رمع رئی ائہل ہنع ے ہب ےس 
ئےلہپ دیع یک امنئز ڑپئائی رھپ ولئوئں ےک اسئےن ہب دئا ائوئر ہب ںیم رئائا ائے 
ئولئوئ! رئوئل ائہل یلص ائہل ہیلع وئمل ے ںیہمت ائن دئو دیعئوئں ںیم رئوئزئہ رئےن ےس 
ئعنم رئائا ےہ ائک وئہ دئن ےہ سج دئن مت  ) رئاضئن ےک (  رئوئزئے وپئرئے 
ئرک ےک ائاطئر رکئے وہ  ) دیعئائرط (  ائوئر دئوئرئا اہمتئرئی رقئابئی اک دئن ےہئ۔
ربمن�ئ�ئ�ئ�ئئ( اخئرئیئ،ئدحئث  ئ)ئحیحص 

لعشر  ا م  یا أ ت  ما معلو م  یا أ في  ہ 
ٰ
لّل ا ا  كرو ذ ا و س  عبا بن  ا قال  و

ۃ  یر ھر بو  أ و عمر  بن  ا ن  کا و یق .   لتشر ا م  یا أ ت  ا د لمعدو ا م  یا لأ ا و      ،

ھما .   بتکبیر س  لنا ا یکبر  و      ، ن  ا یکبر لعشر  ا م  یا أ في  ق  لسو ا لی  إ ن  جا یخر

فلۃ ۔ لنا ا خلف  علي  بن  محمد  کبر  و

ئائوئر ائہل اعتئٰی اک ذئرک ولعمئم دئوئں ںیم رکئو “ ںیم ائائم ولعمئائت ےس رمئائد ذئی 
ائائم رشتئق ںیہئ۔  ائدعئوئدئائتئ« ےس رمئائد  »ئائٔائائم  ائوئر  دئن ںیہ  دئس  ئائہج ےک 
ئائنب رمع ائوئر ائوبئرہئرئہ رئی ائہل امہنع ائن دئس دئوئں ںیم ابئزئائر یک رطئف لکن اجئے 
ئائوئر ولئگ ائن زبئرئوئں یک ریب ) ریبئائت ( نس رک ریب ےتہک ائوئر دمحم نب ابئرق رئہم 

امنئزئوئں ےک دعب یھب ریب ےتہک ےھتئ۔ئ)ئحیحص اخئرئیئ،ئدحئث ربمنئ:�ئ�ئ�ئئ( ئائہل لفن 
دیعئ:ئ۔ ئریبئائت 

ہ  علیہ  وآلہ  وسلم  
ٰ
ِبِیّ  صلی  الّل

َ
الّن َعِن  ہ  عنہ   

ٰ
ُعَمرَ   رضی  الّل اْبِن  َعِن 

ِمْن  فِْیِھّنَ  الَْعَمِل  ِمَن  ِالَْیِہ  َحّبُ 
َ
أ َولَا  ِہ 

ٰ
الّل ِعْنَد  ْعَظُم 

َ
أ ّیَاٍم 

َ
أ ِمْن  َما  َقاَلئ: 

ْحِمْیِد
َ
َوالّت ْکِبیْرِ 

َ
َوالّت ْھِلْیِل 

َ
الّت ِمَن  فِْیِھّنَ  ْکثُِرْوا 

َ
َفأ الَْعْشِر،  الْأَّیَاِم  ٰھِذِہ 

ائہل نب رمع  رئی  ائہل  ہنع ےس رمئوئی ےہ ہک یبن رکئم  یلص  ائہل  ئدّیسئا دبع 
 ہیلع  وئآئہ  وئمل  ے رئائائ:  وکئی دئن ںیہنئ، و ائہل اعتئٰی ےک ائں زئائدئہ تمظع 
ائن  ائوئر نج ںیم کین لمع ائس وک بس ےس زئائدئہ دنسپ وہئ، ہ تبسن  ئوئائےل وہئں 
ائوئر دیمحت ایبئن ایک رکئوئ۔ زئائدئہ لیلئ، ریب  ائن ںیم تہب  دئوئں ےکئ، س  ئدئس 
ربمنئ:�ئ�ئ�ئ�ئئ( ائدمئ،ئدحئث  ئ)ئدنسم 

ئ٭ئ…ئ٭ئ…ئ٭

بَُحُہ  یَْذ ِذْبٌح  لَُہ  َن  کَا َمْن  َم 
َ
َسّل َو َعَلْیِہ  ُہ 

ٰ
لّل ا ی 

َ
َصّل ِہ 

ٰ
لّل ا ُسوُل  َر َقاَل 

َشْیًئا  ِہ  رِ ْظَفا
َ
أ ِمْن  لَا  َو ِہ  َشْعرِ ِمْن  ّنَ  ُخَذ

ْ
یَأ َفلَا  ِۃ  لِْحّجَ ا ي  ِذ ِھلَاُل  ِھّلَ 

ُ
أ َفِإَذا 

يَ یَُضّحِ ی 
َ
َحّت

ئرئوئل ائہل یلص ائہل ہیلع وئمل  ے رئائائ: سج صخش ےک اپئس ذ ح رکئے 
ابئل  ائےن  وئہ رہئزگ   ، آئاجئے  اچئد رظ  اک  ذئوئائہج  وہئوت بج  ذئہح  ئےک ےئل وکئی 
ائوئر ائن اکئےئ۔ئ( ئائوئر ائن ہ اکئے ، اہئں کت ہک رقئابئی رکئےل ) رھپ ابئل 
�ئ�ئئ( �ئ�ئ        )ئحیحص ملسمئ،ئدحئث ربمنئ:

ٍم  ّیَا
َ
أ فِي  لَْعَمُل  ا َقاَلئ:َما  ُہ 

َ نّ
َ
أ  ، َم 

َ
َسّل َو َعَلْیِہ  ُہ 

ٰ
لّل ا ی 

َ
َصّل ِبّيِ 

َ
لّن ا َعِن 

ا 
َ ّ ل إِ  ، ُد  لِْجَھا ا لَا  َو ئ:  َقاَل   ، ُد  لِْجَھا ا لَا  َو ئ:  ا  لُو َقا  ، َھِذِہ  فِي  ِمْنَھا  ْفَضَل 

َ
أ لَْعْشِر  ا

۔ ٍء ِبَشْي ِجْع  یَْر َفَلْم  لِِہ  َما َو ِبَنْفِسِہ  ِطُر  یَُخا َج  َخَر َرُجٌل 

ئیبن رکئم یلص ائہل ہیلع وئمل ے رئائا :ئائن دئوئں ےک لمع ےس زئائدئہ یس دئن 
ائوئر اہئد ںیم یھب ںیہنئ۔ آئپ یلص  ئےک لمع ںیم تلیضف ںیہنئ۔ ولئوئں ے وپئاھ 
ئائہل ہیلع وئمل ے رئائا ہک ائں اہئد ںیم یھب ںیہن وئا ائس صخش ےک و ائین اجئن 
ئو ائل رطخئہ ںیم ڈئائل رک الکن ائوئر وئائس آئا وت اسئھ ھچک یھب ہ ائا )ئبس ھچک ائہل 

(ئ۔ئ)ئحیحص اخئرئیئ،ئدحئث ربمنئ:�ئ�ئ�ئئ( دئا  رئائہ ںیم رقئابئن رک  ئیک 
رئوئزئہئ:ئ۔ اک  رعئہ  ئوئم 

َشْھٍر  کُّلِ  ِمْن  ٌث  ثَلَا َم 
َ
َسّل َو َعَلْیِہ  ُہ 

ٰ
لّل ا ی 

َ
َصّل ِہ 

ٰ
لّل ا ُسوُل  َر َقاَل  ثُّمَ 

نِّي  إِ َفَۃ  عََر ُم  کُّلِِہ،       َوِصَیا ْھرِ  لّدَ ا ُم  ِصَیا ا  َن،       َفَھَذ َمَضا َر لَی  إِ ُن  َمَضا َر َو

ُہ،  بَْعَد تِي 
َ لّ ا َنَۃ  لّسَ ا َو َقْبَلُہ  تِي 

َ لّ ا َنَۃ  لّسَ ا َر  یَُکّفِ ْن 
َ
أ ِہ 

ٰ
لّل ا َعَلی  ْحَتِسُب 

َ
أ

۔ َقْبَلُہ تِي 
َ لّ ا َنَۃ  لّسَ ا َر  یَُکّفِ ْن 

َ
أ ِہ 

ٰ
لّل ا َعَلی  ْحَتِسُب 

َ
أ نِّي  إِ َء  َرا ُشو َعا ِم  یَوْ ُم        َوَصوْ

ئرھپ آئپ یلص ائہل ہیلع وئمل ے رئائائ:  رہ ائہ ےک نیت رئوئزئے ائوئر رئاضئن 
ئےک رئوئزئے ہشیمہ رئوئزئہ رئےن ےک رئائر ںیہئ، وئم رعئہ ےک رئوئزئہ ےک ابئرئے 

ئائائدئث یک رئوئین ںیم 

ائاکئم وئاضئل ذئوئائہج ےک  ئرشعئہ 
ائدمئ(  ئ)ئائمجن 

�ئئء ںیم رضئت  �ئ �ئ�ئ �ئ؍ئوئائی  ئائلض آئن ائن ےک امئرئے ومئرئہ 
ائک ومضمئن ائع وہئا  ائہل ہنع ےک قلعتم  دئولئی رئی  ئیش دبعئائزعئز اصئب 
دئولئی اصئب اک ذئرک ایک ایگ  ائدم  ائک ےٹیب رقئیش ریشب  ُائن ےک  ئےہ سج ںیم 
یتھکل  ےس  رکئائی  اصئہب  ائولئلی  ائة  رتحمئہ  وپئی  یک  اصئبؓ  یش  رضئت  ئےہئ۔ 

ئںیہئ:
ےھتئ: ےٹیب  اپئچ  ےک  اصئب  دئولئی  دبعئائزعئز  ئ‘ئ‘ئیش 

بطم  ائےن  ےلہپ  ےس  �ئئء  �ئ �ئ�ئ اپئرئنش  و  ےھت  ڈئائرٹ  ےٹیب  ائک  �ئئ(  ئ)
ئدئائیگ ےک دئوئرئائن یہ رحئت بلق دنب وہ اجئے یک وئہ  ئںیم ائےن رئائض یک ا

ےھتئ۔ اپئےئگ  وئائت  ئےس 
ئوئر ریتئائیک ےک اقمئہل  ا دئوئرئے ےٹیب ریتئائیک ںیم ائرہ ےھت  �ئئ(  ئ)
ںیم  دئیل  یہ  ےلہپ  ےس  �ئئء  �ئ �ئ�ئ اپئرئنش  یھب  وئہ  ےھتئ۔  ےتیل  ہصح  ںیم  ئاجئت 

ےھتئ۔ ےئگ  ڈئوئب  ںیم  انمج  اگنگ  ںیم  اقمئہل  ائک  ےک  ئریتئائیک 
وئائں ےک  ائوھئں ے  ئوئر  ا وہئے  رئائوئڈنئی میقم  رقئیش  �ئئ( دبعئائویئم  ئ)

ےیکئ۔ ئدئا  ا رئائض  ےس  تیثیح  یک  رئرئائہ  ےک  وبئرئڈ  ئیمیلعت 
ئوئر  ا وچئےھت ےٹیب ریشب ائدم دئولئی وئائہ ٹنیک ںیم میقم رئےہ  �ئئ(  ئ)

ےہئ۔ ذئرک  ںیم  ائلض  اک  نج  اپئیئ،  وئائت  وئںیہ  ںیم  �ئئء  �ئ �ئ �ئ
دئولئی اسئن رکئائی ےھت  ائدم رقئیش  ذنئر  �ئئ( بس ےس وھچئے ےٹیب  ئ)
ائدئی رتحمئہ رشبئٰی سمش اصئہب تنب سمش  ائن یک  وئائد رتحمئم ےھتئ،  ئو ریمئے 
ئائدئن اھبئوپئرئی و رضئت ۃفیلخ ائحیس ائاثئی ؓ ےک اقئدئائن ںیم ڈئرئائویئر ےھتئ، 
ںیم  رکئائی  ںیم  �ئئء  �ئ �ئ �ئ �ئ؍ئائتس  �ئ وئائت  یک  اصئب  وئائد  وہئیئ۔  ئےس 

ئ‘ ئوہئیئ۔ئ‘

ہنع ائہل  ہنعئرئی  ائہل  ئرئی  دئولئی  اصئب  دبعئائزعئز  یش  دئولئی ئرضئت  اصئب  دبعئائزعئز  یش  ئرضئت 

ائابئل  ئرکمئم ائرب ائدم ائرہ اصئب رمئی ہلسلس رئانئائو ےک وئائد رتحمئم 
�ئئوئائی  �ئ ومئرئہ  وپئر  ریخ  علض  رکئوئڈئی  آئف  وکئی  ریپ  اصئب  ائرص  ئائدم 
ائہی  ئا  وئا ہل  ائا  ۔  رکئےئگ  ائاقئل  ائیہ  اضقبئے  اسئل  �ئ  �ئ رمعب  �ئئء  �ئ �ئ�ئ
آئپ ےک ےٹیب  آئپ یک تیم رکئوئڈئی ےس  ۔ئوبئہ ومئی وہئے ےک  ئرئائوعئن 
�ئ وئائی وک اپئچ ےجب ائم ائرص  �ئ رئوبئہ ائےئ۔ ومئرئہ  ائدم اصئب  ئرمئزئا وئمی 
سلجم  ومعئی  اصئب  اقئد  رکمئم  انجئزئہ  امنئز  یک  آئپ  ںیم  ئوئڈ  رئا یک  رشئی  ئآئابئد 
ہ وتئعی ںیم ربق ایتئر وہئے ےک  ئوئر یتشہب ربقم  ا اپئاتئن ے ڑپئائی  ائہل  ئائاصئر 

دئاعئرکئوئائیئ۔   یہ  ے  آئپ  ئدعب 

دعتسم  ئوئر  ا صلخم  ےک  رکئوئڈئی  امجئت  ائرصئاصئب  ائدم  ل  ائاب  ئرکمئم 

ئرئاحئل ا ئرئاحئلئاسئہح  ا ئاسئہح 
ئوئر  ا ئۃئ، زئمی ائاصئر ائہل  ئائم الصلٰ�و ا ئرئدئےھت آئپ ابمل رعئہ وئائں رکیس رٹئی ائل ، 

ئوئر دعتم دئابئر ربمم وشئرئٰی ےک وطئر رپ یھب  ئیئک دہعئوئں رپ دخئت اجب ائے رئےہ ا

ئوئرئنیت  ئرمئز آئے ۔ آئپ ے ائےن س ائدئاگئن ںیم ائہی ےک العئوئہ نیت ےٹیب ا

دئن  ائہل ےک لضف ےس دخئت  ئوئائد وھچئڑئی ےہ ۔ یھبس ےچب  ا ائیک  ئوئر  ا ئایٹئں 

ئوئاکئڑئہ  ا ائدم اصئب  ائاجئز  رمئزئا  ڑبئے ےٹیب  آئپ ےک  ۔  ئںیم رصمئوئف لمع ںیہ 

ئںیم دخئت یک وتئقی اپئرئےہ ںیہ ۔ دئوئرئے ےٹیب ائربئائدم ائرہ اصئب رئان 

ائدم اصئب یھب دخئت یک  ئوئرئرسیتئے ےٹیب رمئزئا وئمی  ا ئائو ںیم رمئی ںیہ ۔ 

ائرہ اصئب ے  ائدم  رئائز  ا  رمئز  وپئے  آئپ ےکئائک  ۔  اپئرئےہ ںیہ  ئوتئقی 

ائدم اصئب  وئائےس امعنئن  ائک  ئوئر  ا ائا ےس ائدہ اپئس ایک ےہ  ئائاسمئل اجئہع 

۔  دئرئہ ائدہ ےک ائبل ملع ںیہ  ائدمئہ ںیم  ئاجئہع 

ومئوئد  حیسم  رضئت  احصئی  وکئی  ریپ  اصئب  دمحم  وئر  ایئں  رضئت  ئآئپ 

ئا م ائدئن اصئب ریپ وکئی احصئی رضئت حیسم ومئوئد ؑ ےک  ؑئائنب رضئت ایئں ا

ئوئر ومئائا اطلسئن ائدم اصئب ریپئوکئی ےک ات ا زئائد اھبئی ےھتئ۔ ائہل اعتئٰی  ا ئےٹیب 

آئپ  ئوئر  ا ائد اگئن وک ربص لیمج اطعئرئائے  ئوئر س  ا رئائے  ئآئپ یک رفغمئت 

آئنیئ۔ ۔  دئے  وتئقی  یک  رئےن  اجئرئی  ایکینئں  ئیک 

ئ٭ئ…ئ٭ئ…ئ٭
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آئرئائء ائوئر  ئںیم  ئآئرئزلکئ،  اضئنیئ،  ئائےن 
وجئائںی  رپ  ائک  یس  ےس  ںیم  ذئرئائع  ذئل  ئدئرئج 

ئرئاحئل ا ئرئاحئلئاسئہح  ا ئاسئہح 
اخئن  ائنب رکمئم دبعئائرلئمی  اخئن دمحم اصئب  ائڑ  وئائد رتحمئم  ئاخئاسئر ےک 
رئوئز  �ئ  �ئ �ئ�ئ وئن  �ئ�ئ  ومئرئہ  رئوبئہ  اکئولئی  رئامئن  دنئرئائی  ئاصئب 
�ئ  �ئ ئومئرئہ  راجعون۔  الیہ  وانا  ہ 

ٰ
لّل انا  اپئےئگئ۔  وئائت  �ئئاسئل  �ئ رمعب  ئلگ 

ئوئن دعب امنئز رہظ رئامئن اکئولئی یک دجسم ںیم رکمئم اسئدج ونئر اصئب ے آئپ 
ے  ائاقئرئب  و  زئز  ئوئر  ا امجئت  ائابئب  ںیم  سج  ڑپئائی  انجئزئہ  امنئز  ئیک 
ئرشئت یک ربقئاتئن اعئم ںیم دتئنی ےک دعب رکمئم دبعئائرلئزئائق اصئب ے دئاع 
ئرکئوئائیئ۔ئآئپ رضئت ائظ حتف دمحم اخئن اصئبؓ دنئرئائی احصئی رضئت حیسم 
ئوئر رضئت ومئائا رفظ دمحم اصئب رفظ  ا وئائالئم ےک وپئے  ائولئۃ  ئومئوئد ہیلع 
ئےک ےجیتھب ےھتئ۔ئوئائد رتحمئم ےب امئر وخئویبئں ےک ائک ےھت وجنپئہت امنئز ابئامجئت 
ائاہئی  ئوئر  ا یتنحمئ۔ئصلخم  تہب  اہبئدئر  صلخمئ،  اسنلمئرئ،  وئائےلئ،  رکئے  ائزتئائم  ئاک 
وکئل  رپئائرمئی  وئرئٹن  �ئئاسئل  �ئ رعئہ  ے  ئامئن وئائزئےھتئ۔ئآئپ 
دتئرئس  ںیم  ںیم  رغئی  ئرئائرلئتم  دئا ئوئر  (ئا ئر  ابئزئا اچک  وئیطئ)  ئرئائرلئتم  ئدئا
امسپئدئاگئن  ائےن  ے  دئائ۔ئآئپ  ائاجنئم  ر  ےس  ائامئدئائرئی  اہنئت  رئہض  ئاک 
وھچئڑئے  اگئر  ائد  وئائایئں  وئائےس  ئوئر  ا وپئایتئں  وپئے  ایٹئں  ،ئدئو  ےٹیب  دئو  ئںیم 
ئوئر  ا رئائے  اطع  اقمئم  ائیلع  ںیم  ائرفئدئوئس  تنج  وک  رتحمئم  وئائد  اعتئی  ئںیہئ۔ئائہل 

آئنی  رئائے  اطع  وتئقی  یک  رئےن  زئدئہ  وک  ویکینئں  یک  ائن  ئںیمہ 
ڈینیکئا ئی  یلگ�ر ک� ولئچ  ائدئن  ئاخئاسئرئ۔ئائرص 

ائس ہگج رئوئز رکئا ذئح وہئات ےہئ۔ئرضئت قح  ئرئوئائج اھتئ۔ ےج وپئر ںیم ائب یھب 
ئاحئہ ے رضئت ائرئائمی وک ائک رئؤئا دئالئی ہک وئہ ائان اٹیب ذئح رکئے ںیہ ائس 
ئاک ائالعئن ایک  ائس رپ ایتئر وہئےئگ  رھپ ےٹیب یک ہگج بسح میہفت ائیہ رکئا  ذئح ایک ائوئر 
ئہ اھجمسئا ہک ائس یک ائل ہ ےہ ہک دخئا اک اکمئہم ےلہپ ائےسئرئگ ںیم وہئا ہک ولئگ 
ئھجمس  ںیہن ےکس ہک ےٹیب یک رقئابئی ےس ایک رمئائد ےہ ائوئر ائس رطئح رپئائس دب رئم 

�ئ�ئ�ئئ( �ئ ہح  ائرفئاقئن دل  ئز ےک لمع ےس علق عمق وہئائ۔ئ’ئ’ئ)ئاقئق  ب�ۃ �
رئاس�� ائک  ئاک 

ائاحئق ائوئر  ائاحئقئائلیع  ائوئر  ئائلیع 
ئرضئت ائرئائمی ےک دئوئمیظع ائاشئن وٹیبئں اک ذئرک رقئآئن رشئف ںیم آئات ےہ 

َرّبِۡی  ّنَ  ِا  ؕ ۡسٰحَق  ِا َو  ۡسٰمِعۡیَل  ِا لِۡکبَرِ  ا َعَلی  لِۡی  َوَھَب  ۡی  ِذ
َ لّ ا ِہ 

ٰ
لِّل اَلَۡحۡمُد 

ِءئ)ئائرئائمی آئت�ئ�ئئ( َعٓا لّدُ ا لََسِمۡیُع 

ئائک دئپس ثحبئائک دئپس ثحب
ئ‘ئ‘ئرضئت رمع و یلع و ابعئس و ائنب وعسمئد ائوئر بعک ائوئرئاتئدئہ ائوئرئدیعس ائنب ری 
ھم ےتہک ںیہ ہک 

ن ع�
ئائوئر رسمئوئق ائوئر رکعئہ ائوئر رہظئی دسئی ائوئر اقمئل رئی ائہل 

ئا اھت وہیئدئی ائوئر اصئرئی ائوئر ائرئائن وئائولئں اک  و
�
ئائاحئق ہیلع ائالئم ےک ذئح اک مکح �ہ�

ئیھب یہ ذئب ےہ ائوئر وتئرئت  رفس دیپئائش ےک �ئ�ئ ابئب ںیم یھب یہ ےہ 
ائوئرئیب  ائوئر نسح رصبئی  ائوئر دیعس نب المصع�ب  ائوئر ائنب رمع  ئائوئر ائنب ابعئس 
ئائوئر اجئدہ و یبلک وئریئہ مج ریفغ املعئء اک ہ ذئب ےہ ہک رضئت ائامسئلی ےک ےئل مکح 

ئاھتئ۔
ئریمئے زنئدئک یہ ےہ ہک دئوئوئں رئزئدئوئں ےک ےئل دحیلعئہ دحیلعئہ رقئابئی 
ئاک  مکح وہئا وہ اگ ویکئہک رقئآئن رشئف ںیم رضئت ائلیع یک تبسن رقئابئی اک مکح 

ئےہ ائوئر وتئرئت ںیم ائاحئق یک تبسنئ’ئ’ئ۔
�ئ�ئ�ئئ-�ئ�ئ�ئ رقئآئن دیجم عم رئہم و رشتئح رمئہب رضئت ومئائا ریم دمحم دیعس  ئ)ئٹ وئٹ ہح 
ائائوئلئ( ائحیس  ائدئن ۃفیلخ  وئر  دئرئس رقئآئن رضئت میکح ومئولئی  ائز  ئاصئب 

ائاہئہی ائاہئہیئہب  ئہب 
حٰی انمئی اجئی ےہ و ج ےک اسئھ کلسنم 

ائا�ن وئائہع یک ائد ںیم دیع  ئائی 
ئےہ ائس ومئع رپ ائرئائیم تنس وک زئدئہ رئےن ےک ےئل اجئوئر رقئابئن ےئکئاجئے 
ائاہئہی  ئںیہ ائس یک ائل رئوئح وک ےنھجمس ےک ےئل رضئت حیسم ومئوئد ہیلع اک ہب 

ئےہئ۔
ائدئا رکئے ےک  امنئز  وئی دیع یک 

�
�ہ� وک  �ئئء  �ئ�ئ�ئ ائرپئل  �ئ  �ئ و  حٰی 

ائا�ن ئدیع 
ئدعب رضئت حیسم ومئوئد ہیلع ائالئم ے اہنئت حیصف و غیلب رعئی زئابئن ںیم ائک ہب 
ائس اک ائک ہصح  ائاہئہی ےک ائم ےس رعمئوئف و وہشمئر ےہ  ئائرئائد رئائا و ہب 

ئشیپ دخئت ےہ
ئ‘ئ‘ئائوئر املسمئن وئہ ےہ سج ے ائان ہنم ذئح وہئے ےک ےئل دخئا اعتلٰی ےک 

ائس  ائالئم یک  ائرئائمی ہیلع  ائاصئائت ںیم رضئت  ئرقئآئن رکئم یک وئرئۃ  
ئرئؤئا  ائوئر ائس وک یلمع اجئہ انہپئے اک لیصفت ےسئذئرک ےہ  سج ےکئےجی ںیم ذئح 

ئائ۔ و
�
�ہ� رئوئامن  وئائہع  اک  ئمیظع 

دئاع یک یھت ائرئائمی ے  ئرضئت 
)ئوئائرئثئ( اطع رکئ۔ئ’ئ’ ئ‘ئ‘ئائے ریمئےئرئب ےھجم اصئنی ںیم ےس 

اشبئرئت  رئدئابئر ڑلئےک یک  ائک  ائےس  ‘ئ‘ئس مہ ے  رئائات ےہئ:  ئائہل اعتئٰی 
ئدئیئ۔ئس بج وئہ ائس ےک اسئھ  دئوئڑئے رھپئے یک رمع وک اچنہپ ائرئائمی ے اہ 
ئائے ریمئے ایپئرئے ےٹیب ًانی ںیم وئے ںیم دئاتھ وہئں ہک ںیم ےھجت ذئح رک 
ئرئا وہئں س وغئر رک ریتئی ایک رئائے ےہئ؟ ےٹیبئے اہ ائے ریمئے ابئپ وئیہ رک 
ئو ےھجت مکح دئا اجئات ےہ ًانی ائر ائہل اچئےہ اگ وت ےھجم ربص رکئے وئائولئں ںیم ےس 
ائےسئاشیپئی ےک  ائس ے  ائوئر  رئائدن وہ ےئگ  دئوئوئں  وئہ  ئاپئے اگئ۔ئس بج 
ائرئائمیئ! ًانی وت ائین رئؤئا وپئرئی رکئاکچ  ئل اٹل دئا ب مہ ے ائےس اکپئرئائ۔ئائے 
ئےہ ًانی ائی رطئح مہ یکین رکئے وئائولئں وک زئائء دئا  رکئے ںیہئ۔ئًانی ہ ائک 
ائک  ے  مہ  ائوئر   ) عظیم بح  بذ ینہ  فد و  یھتئ۔)  آئزئائش  یلھک  یلھک  ئتہب 

�ئئ( �ئئ-�ئ�ئ �ئ�ئ آئائت  ایئ’ئ’ئ۔ئ)ئائاصئائت  اچب  ائےس  دبئےل  ےک  میظع  ئذئح 
ائالئم رئائے ںیہئ: ئرضئت حیسم ومئوئد ہیلع 

ائےن ائھ ںیم رھچئی ی ہک  ائس ے  ائالئء آئا  ائرئائمی رپ اسیک  ئ.ئ. دئوھ  ئ. ئ‘ئ‘ئ.
ائین رطئف  ائس رھچئی وک ائےن ےٹیبئیک رئدئن رپ  ائوئر  ئائےن ےٹیبئوک ذئح رکئے 
ئےسئریھپ دئا رگ آئےگ رکئا اھت - ائرئائمی ائاحئن ںیم اپئس وہئا ائوئر دخئا ے ےٹیب وک 
ئا ہک ائس ے ائین رطئف ےس وکئی  و

�
ئیھب اچب ای ب دخئا اعتئٰی ائرئائمی رپ وخئش �ہ�

ائس وک  ائرئائمی ے  وئرئہ  ئرئق ہ رئاھکئ۔ئہ دخئا اعتئٰی اک لضف اھت ہک اٹیب چب ایگ 
ائس وک اصئدئق اک اطخئب المئ۔ وئائےط  ائس  ئذئح رکئدئا اھت 

آئامسئن ےک  ائرئائمی وت  ائے  ئوتئرئت ںیم اھکل ےہ ہک دخئا اعتئٰی ےئرئائا 
ئاتئرئوئں یک رطئف رظ رک - ایک وت ائںیہن نگ ات ےہئ؟ ائی رطئح ریتئی ائوئائد یھب 
ئہ ینگ اجئےئیگئ۔ئوھئڑئے ےسئوئت یک فیلکت یھت وئہ وت زگئر یئگ ائس ےک ہجیتن ںیم 
ائےن  ائوقئائم  دئرگ  و  ائوئر وہیئد  ائوئر رقئش  اسئدئائت  المئ۔ئآئج امئم  ائاعئم  ئسک دئر 

�ئئ( �ئ�ئ ومئوئدئدل�ئئہح  حیسم  )ئریس  ںیہئ۔ئ’ئ’  ےتہک  رئزئد  اک  ائرئائمی  وک  ئآئپ 

ئائاسئی رقئابئی یک رئم اک اخئہمئائاسئی رقئابئی یک رئم اک اخئہم
رئائے ںیہئ: ائوئلؓ  ائحیس  ئرضئت ۃفیلخ 

ئ‘ئ‘ئریسئا )ئائمئ( اجئب امئی رعئب )ئسج ںیم تیب ائدقئس نیطسلف ےہئ( 
ئےک کلم ںیم ائاسئی رقئابئی اک رئوئائج اھت انئہچ یحیسم میلعت یک ڑجئھ یھب یہ ےہ ائی 
ئانبئء رپ وئہ دخئا ےک ائولئے ےٹیب یک رقئابئی رپ ائامئن ائے ںیہ دن ںیم دیلبئائن اک 

ئآئےگ رئھ دئا وہ ائوئر ائےن سفن یک ائوئین وک ائس ےک ےئل اشیپئی ےک ل ائس وکئرئا 
ئدئا وہ ائوئر ومئت ےس ائک دئم ائل ہ وہ -

ئس ائل الکئم ہ ےہ ہک ذئہح ائوئر رقئابئایئں و ائالئم ںیم رمئوئج ںیہ وئہ 
ائس اقمئم وک  ائوئر  دئائی ںیہ  ائی وصقمئد ےک ےئل و ذبئل سفن ےہ وطبئر ائد  ئبس 

�ئ�ئئ( ائرئدئو رئہم ہح   ’ئ’ئ۔ئ)  ئ.ئ.  ئ. ئ. ائک رئبی ےہئ. ئائل رکئے ےک ےئل 
انف ےئل   ےک  دخئا   ےہ  ایک   زیچ  ئائالئم 
دخئا  

�
ی

رم�ن ےئپ  وخئش  رئائے  ئرئک 
٭…٭…٭

ئذئحِ میظع ائوئر دیع ائائیح یک رقتئب
ئ)ئائرئن ومحمئد بیجم ائرغصئ( 
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